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 לע לכה ₪
 םינוקרד יקחשמ

 םיקחשמה ₪
 יל

 דועו .םינוקרדו םיכובמ .ודוטנינ ,הגס .ןחלוש יקחשמ .בשחמ יקחשמ :םיקחשמל [וחריה
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 ימו םעפה אשונה הז ,דחפ 5
 שי .ןויליגה תא חתפי אלש דחפמש
 תועפות ,םינוקרד ירופיס וב
 הרידח ףאו ,תוררמצמ תוימוסרפ
 לע הריקסב (1992) עדונ יתלבה לא

| | 

 .- | / 4 יפשונ ,םינטקו םילודג .םינוקרד
 8- 5% ב השל |( ו ןומארמל תוחתפמה :מבי + ,אשונה הז םעפה ,בנז יפילצמו שא
 תא וסינכת ,קזח קזח הילא ודמצת 0 ההובה לש וניע :מבי ₪ רמו

 (?הז המ) רוניסל תחתמ שארה
 אל םינוקרדה םא .םימחר ושקבתו 7 רוביגה תמישמ :מבי א

 אל םתאש ןמיס ,םכילע ולפנתי / לרנל זוקחל מ דאב ו
 .םתוא םיניינעמ 8 ?ונל היהי הז א

 א א * |
 ו יקחשמ תא איצמהש שיאה = :תירבעב 5ושחח יקחשעמ דוחה

 ,םינקתפרה םולש - שדח רודמ | ב
 ,םינוקרד יאשונב םיכובמ ילוח ןכדעי 11 היזיולטה [10811 0[ (חו8חה, [66-(|גח

 איבהש ימ ,ירפ עבג בתוכ רודמה תא | שח
 .תנוטנטקה ונצראל קחשמה תא 12 מביל םיפיט * 0806 00051, אופ 5

 א * * 5 ..דועו
 5 5.4 א לח ודנטנינלו הגסל םיפיט ף יפיט + |

 םאה ."תיפצת"ב הלעוהש אשונל יד ורירו הלוי ₪ |
 ער וא בוט םישוע בשחמה 5 2 םיכובנ םינוקרד +
 ימ תא ףקות זיוו 'רד .םידלי 4 העפות 4

 יקחשמש עדוי אוה .זיעלהו זיעהש - / 5 | 2
 .אפור אוהו ,בוט קר םישוע בשחמ - . |

 .ול ונימאת זא 09 שו? 'רד לש הניפה א יונישה ?1992-ב קחשנ המב =*
 א א * רד חול 4 .קסיד טקפמוקה - ירקיעה

 הבחרהב קוסענ אבה ןויליגב | רצה
 םכנה .דחוימב הדוהא תומדב | 1] םכלש םידומעה א

 היהת ימ שחנלו תוסנל םינמזומ
 הבושתה תא ונילא חולשלו תומדה 33 ליפרט לש ורבק :הקתפרה =

 1409 .ד.ת ,"ששקפל ילב שחנ"ל
 עיגהל תוכירצ תובושתה .קרב-ינב 37 םינקתפרה םולש +

 ןיב .רבמבונב 20-ל דע ונילא
 ובש קחשמ לרגוי ,הנוכנ םישחנמה 38 סקימוק *

 0% .וזה תומדה עיפות ךייואה ה
 | חא ף\י רו הריטה

 לר ור ּי

 שוק | הסרה

 תודיחפמ תומוסרפ - העפות*
 .רכומ הזש הארנכ .בשחמ יקחשמל

 * ביבר דוד :ינכט ץעוי * יצרא-ןב לגיס :תכרוע
 :יפרג בוציע * ףארצ יליל :תועדומו הקפה לוהינ
 * ףרגרולוק :תוחול * דומיע תיב :רדס * רנימק ולוס
 תכרעמ * ןוחרי ,\צוק :ל"ומ * מ"עב טנירפוט :סופד
 .קרב-ינב ,1409 ,ד,ת .קרב-ינב ,13 תרנכ :הלהנמו
 , 03-5794711 :'לט

 | ו
 | תירבעב םיקחשעמה לכ + 4

 | /66/68/56₪ה יכסמב םינמותו
 :גיםנהל

 6 .םיבוגחמ 883" תויונח תורב םינוכנ ןותיעב םימסרפתמה םירצומה יריחמ . |
 .דבלב ותאצוה םויל

 ,רתב ,יקצמיטס ,קימניד .תועדומה ןכותל תיארחא תכרעמה ןיא
 .תורחבומה תויונחבו
 :הצפהו קווש ,אובי
 ו
 03-657257 :לט



 ןוצר רסוחב ףנפינ סובארב ןטפק
 לש חזמה לע ףסאנש ,ןומהה רבעל
 תא וסינכה ותווצ ישנאשכ ,סוסנק
 עדי סובראב .למנל דיימ ןבלא
 תושדחל םיאמצ ויה סוסנק יבשותש
 אוהו ,רמשוא םיל רבעמ השענה לע
 תא םהל רוסמל הצר ךכ-לכ אל
 ולאש "?שדח המ" ,וללה תושדחה
 דרי טינרבקהש תעב םינומהה
 תושדח לכ םדוק" .הניפסהמ
 ןבלאה" ,סובראב בישה ",תובוט
 םילייחל הקפסאה תא הריבעה דיימ
 .ןורקשוא רצבמבש םילעופלו
 הרושכ תלהנתמ םש הדובעה
 תא ריבעהל לכוי דראנבר ךלמהו
 יפכ ררחושמה רצבמל ורצח
 תאירק עימשה להקה ",ןנכותש
 תונלבסב ןיתמה סובראב .הלהצ
 אל תושדח םג שי ,לבא" .טקשל
 ,םיעדוי םכמ םיברש יפכ .תובוט
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 םשו ,יא לע היונבש ,ןומארמ ריעה דיל הרזח ךרדב ונרבע
 ינינפב ,ונתניפס לע ויהש ,חמקהו תורועה תא רימהל וניצר
 .המישמה תא עצבל ונחלצה אל ,לבא .,תועודיה ןומארמ
 ונחלצהש לזמ ,ןיא םינינפו תורוחסמ תנקורמ הניפסה ,רוציקב
 ".אוה הנה .קלוו ןמדוג תא ונתיא ונאבהו םייח םשמ תאצל
 רומאש הז אוה .הניפסה שבכמ םיססוהמ םידעצב דרי ךומנ םדא
 הכש םינינפה תא ולביק אל עודמ סוסנק יבשותל ריבסהל היה
 .ןהב וקשח

 ךלמה לע רפיס אוה .םיענכשמ ויה ןמדוג לש וירבסה
 קיתעה זחאמה ,ןורקשוא רצבמ תא הרזח שובכל דמעש דראנבר
 ורהימש ןומארמ יריעצ לעו ,ךשוחה ץרא דיל רואה ינב לש
 ארונה ןוסאה לע רפיס אוה ,תחא המישנב טעמכ ,זאו .ותרזעל
 םיחיגמ ויה תולילב .ךשוחה יחילש וכיה ןומארמ ריעב :םלוכמ
 ולכי אל ריעה יבשות ,ריעה תא םיפרושו םיקרואו םינודש
 קזנה תא םויה תועשב ןקתלו תוסנל דבלמ ,רבד תושעל
 גיידה תועש .הסנרפ יניינעל ןמז םהל רתונ אל .הלילב השענש
 האב אל םינינפ תיילש .עזיו למע תועשל וכפה תוברה
 ,שאונ היה ןומארמ לש הבצמ .ןובשחב

 תולגל ולחה תויומד רפסמ .הרזעל ןנחתה קלוו ןמדוג
 ,חפנה ,דייצה הלא ויה .המיע היתוביסו תומד לכ ,ןיינע

 תויומד עברא .ליכשמהו החילשה
 ריע עישוהל תורומאש ,דבלב
 םירבגה דחא - הפנה .המלש
 - דייצה ,םלועמ וארנש םיקזחה
 הדוקנה תא אוצמל לוכיש הארנ
 ,גורהלו ותשקב הב תוריל ,השלחה
 עדיש ברחה אשונ - ליכשמה
 - השיאהו בטיה הב שמתשהל
 איה לבא ,קשנ ילכב טולשל תעדוי
 !השיא תאז לכב

 ,רוביגה איה תויומדהמ תחא
 .ךל תיארנש תומדב רוחבל ךילע
 ונמזמ לודג קלח הלבי רוביגה
 תורעמבו םיפתרמב ,ןומארמ יבחרב
 םיקרואב םחליהל וילע .היתחתמש
 םירהונ הליל ידימש ,םינודשבו
 םידיפלב םיפנפנמ ,ריָעל
 ,שער ןומה םישוע ,םיניזרגבו

 ,םיבנוגו םיפרוש  םירבוש
 תולוחכו תונטק תוצלפמ ,םיגומודב
 ,םינובאזה ומכ תונכוסמש
 םהלש ךשוחה ידמג ,םינובאזב
 םילונגבו תוינלטקו תולודג תותשק
 ילעב ,םיגיהנמה הארנכ םהש
 תוטמב םישמתשמה הבעה ןוירישה
 האלנ אל ,לבא ...םילורזבו חרק

 לש םיגוס הברה שי .רתוי םכתא
 ,םדימשהל םכילעו םיביוא
 תומוקמ רפסמב רזעיהל ולכות
 םידמוע עגרכש ,םינסחמה :ריעב
 תא ןסחאל ולכות םש - םיקיר
 - חזרמה יתב ,םכתושרבש דויצה
 יכסונו ברקה רחאל שפנ יבישמ
 ולכות ןהבש תויונחהו ,וינפל ץמוא
 לבא .קשנ ילכ רחבמב דייטצהל
 עגפית תונחה םא :םתרהזוה ואר
 םירצומה יריחמ ,הפירשמ הלילב
 תולעל םאתהב ולעיכ  הבש
 ,הירפסה םג הנשיו .םינוקיתה
 לכוי ונממ בר עדימ תרצואש
 ,הבר תלעות קיפהל רוביגה

 םיליחתמ ךיא
 ינדפק ןונכית שרוד קחשמה

 ךילע ותליחתב .הריהמ הלועפו
 תויומדה תחא ,רוביגה תא רוחבל
 ךניא םא .םש ול תתלו ,ונראתש
 6אזשה לע שקה ,םש רוחבל הצור
 ול ונתנש םשב ארקיי רוביגהו
 .קחשמה ירצוי

 ומצע אצמי קחשמה תליחת םע
 םויה .ןומארמ ירעשב ךלש רוביגה
 דחוימב אכדמ םוי ,ינש םוי אוה
 ןנוכתהל ךירצ .עובשה תליחתב
 .םיאתמה דויצה תא שוכרלו הלילל
 המב דייטצת תויומדהמ תחא לכ
 ,לשמל ,דייצל ,רתויב הל ץוחנש
 ייוקיש המכו לק ןזרג ,הכורא תשק
 ול תרשפאמ ולש תלוכיה ,אפרמ
 בוט ןויריש תונקלו ףסכ ךוסחל
 אוה .רתוי ללכושמ קשנ ילכו רתוי
 ךכו שא ירודכ המכ תונקל םג לכוי
 חפנה .םינושארה תולילב דורשל
 דויצ ותושרל ךא ,דחוימב קזח
 ול יאדכ .ןויריש ול ןיאו טעומ
 תוירטפ לש קיקשו ןויריש תונקל
 ילכל גואדל ךירצ וניא אוה ,ןימרס
 םיקרוא גורהל ותלוכיב :קשנ
 קשנ ןיא החילשל ,וידיב םינודשו
 הנק .בהז תועבטמ שי לבא ,ןוירישו
 .הכורא ברחו תועבט ןויריש הל
 תופקתהב דומעל החילצת איה
 ולחי תוצלפמהש דע ,תוינושארה
 דויצה ליכשמל .תוניצרב םחליהל
 תונקל יאדכ .העבראה ןיבמ בוטה
 חוכשל רוסא .רתוי בוט ןויריש ול
 ,תינתמיאה ברחה תא שי ולש

 לא :דחוימב בושח והשמ דועו
 סובארב ןייטפק תא רקבל חכשת
 גילפמ אוהש ינפל ףפועמה גדב
 .ןורקשוא תדוצמ רבעל

 רוביגה שוגפי קחשמה ךלהמב

 תחפשמ ינב תא ,ולדנא ריעה שאר תא :ריעה יבשותמ םיבר
 רוביגה רומאט תא ,ריעבש םיבאפה ינש םתולעבבש קלוו
 לע אוצמל ףאו ןהמ המכ גורהל ,תוצלפמב םחליהל חילצהש
 תא ,תורג ןה םש םיקיתעה םיפתרמל חתפמה תא תחא הפוג
 ,לזור םאדאמ תא ,ליטס םיחאה תא ,ןרפסה טניווק יטומיט
 תונח ילעב קזוק הנילדו רמלא תא ,אפרמ יבשעב בטיה הניבמה
 םהב חונל רוביגל םירשפאמה החראהה יתב ילעב תא ,םימסקה
 הלילבש ,ריעה לש םויה ישק היבשות ,םיגיידה תאו ,תע לכב
 תא ןקתל םהילע םויבו תוצלפמה תפקתה לשב תדדונ םתנש
 םייתודידי םניא םהש ךכ ,העגפנ םתסנרפ םג ,ףסונב .םיקזנה
 .דחוימב

 .תוארוהה רפסבש הפמב רזעיהל ךרטצת קחשמה ךלהמב

 רידר ,
 , והיו ך ווסט

 הווצצ צא
 ית 1

 !! חה זיה 3; זיה 5 30 זי

 סח < | =< ומ ירו

 השני
 = זאב:
 [ בבר ו

 וז ז הדון |
 תל בת

 ווד וז"
 | ב5 ןו 1

 גצק60|ן6 !ס
 טסו. הה'התו"

 קחשמב רוביג תויהל .ךרדל אצתש ינפל בטיה התוא ןנש
 קיפסי אל תוצלפממ תובוחרה יוניפ יכ טושפ אל הז ,הזכש |

 ךרדה תא אוצמל ךרטצי רוביגה .ןומארמ לש היתויעב ןורתיפל
 ערה רוקמ תא שרושהמ רוקעל ,ךשוחה ילדגמל רודחל
 .ודימשהלו

 עגמ ברק םהיניב ברק יגוס המכב ףתתשהל ךרטצי רוביגה

 וילע עגמ ברקב .קחרממ ברקו
 וא הלא ,שיטפ ,ןזרגב שמתשהל
 תותשקב שמתשי קחרמ ברקב .ברח
 - שאה ירודכ םנשיו .םסק תוטמבו
 םיצצופמה םיפשוכמ תיכוכז ירודכ
 תוכרוד ןה רשאכ תוצלפמה תא
 .בהז תואשונש תוצלפמו ,םהילע
 וזכש תצלפמב עגופ רוביגה םא
 הבש הדוקנב בהז קש הלגתי
 .התמשנ תא החפנ תצלפמה

 יעגרב עיפוי תוארוה טירפת
 תוארוהה תא עצבי רוביגה .הגופה
 .ןתוא עצבל הדוקפ לבקי רשאכ
 םיציחה ישקמב שמתשהל ךילע
 לע שיקהלו הדוקפה תריחבל
 רשפא .חוורה שקמ לע וא םאזפה
 לש הנושארה תואה תא שיקהל םג
 .האולמב עצבתת איהו הדוקפה
 ילכ שוכרל תורשפאמ תודוקפה
 ,תוריהמב עונל ,חונל ,קשנ
 ידכ םיקיתעה םינסחמב ןנובתהל
 םירחוסל והשמ רוכמל ,ללש תולגל
 הרומתב רחא והשמ שוכרל ידכ
 ,ךשוחה ילדגמ תוגרדמב תדרלו
 ידכ םיבשותה םע רבדל םג רשפא
 הירפסב טטושל ,עדימ תולדל
 ףסוא תא רוקחל ,תינוריעה
 ליכשמה) הבש םירידנה םירפסה
 לכ אנשי תפנה ,הקד לכ בהאי
 עוגרה םוקמה תא בוזעלו (הקד
 .תיביסנטניא תוליעפל רוזחלו

 תינעבות המישמ יהוז .טושפ אל
 ,היצביטומו ןמז ךל שי םא ,רתויב
 הברהו תיזואוטריו הבישח תלוכי
 לע ףייכל רשפא ןומארמב ,לפליפ
 ,תמא



 ןומרכ ןר :תאמ

 לש םשה אוה ההובה לש וניע
 םוגרתב םכינפלש קחשמה
 דחא והז .תירבעל ינטלומיס
 הכורא הרושב םינורחאה םיקחשמה
 םינוקרדו םיכובמ יקחשמ לש
 / תרבח הרצייש מביל םיבשחוממ
 הדי לע רצונ הז קחשמ ,88ו
 דווטסוו תרבח םע הלועפ ףותישב
 .טלחהב המישרמ האצותהו

 לש הרובח גיהנמ ןקחשה
 ירבח םירכוש התוא ,םינקחש
 ידכ "םיקומע םימ" ריעה תצעומ
 ריעל תחתמ תוליחמל רודחל
 עירפמה עודי יתלב עור דימשהלו
 דיימ .םיבשותה לש םתוולש תא
 ,תוליחמל תסנכנ הרובחהש רחאל
 תלופמ עודי אל והשימ רצוי
 תא תדכולו חתפה תא תרגוסה
 דכולהש ררבתמ ךכ-רחא .הרובחה
 ער הפטחסוספה אוה הרובחה תא

 שי ומיע דחיש ,דחוימב קזחו
 ,הרובחל ערהל םיממוזה םיפסונ

 ךובמ ךותב תשחרתמ הקתפרהה
 ךובמ םושל המוד אלש קנע
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 ,תודוכלמ ןהבש ,תומוק 12 וב שי .םימדוק ס80 יקחשממ
 ךובמב םנשי .דועו תוחתפמ ,םילוענמ ,םינוש םיגתמ ,תוילשא
 תומוקמל םסק חרואב הרובחה תא םיריבעמה ,םירטרופלט םג
 תא םיריבעמ םהו םיארנ יתלב םירטרופלטהמ המכ .םירחא
 ךליש םימרוג וא ויתובקע לע הרזחב ,ותעידי אלל ,ןקחשה
 .עסמה תא םירצקמו המידק ותוא םיריבעמ םג םקלח .לגעמב
 םילודג םיבר תורצוא לע תורמושה תובר תוצלפמ םג ךובמב
 .םתוא תחקלו ןכתסהל ןכומש ימל םיכחמש םינטקו

 יכסמב רקיעב םירחא םיקחשממ הנוש קחשמה הנבמ
 .ןהיצפחבו תויומדב ,הטילשה

 ליעפמו תויומדב טלוש ןקחשה
 תוצלפמה רשאכ ונוצרכ ןתוא
 תומד לכ .ויכלהמל תועירפמ
 רפסמ ךשמל הליעפ אלל תכפוה
 .הפיקתהש רחאל תוינש

 דחוימב ,הלועמ הקיפרג קחשמל
 :דיחיה ןורסיחה ./8 יכסמב
 הברה ךירצש לודג ךכ-לכ ךובמה
 ,ותוא םייסל ידכ תונלבס
 5% הקיפרגש
 5% לילצפ
 0% תוקיחשפ
 2% ללוכ ןויצפ

 םיפיט

 אל םיצפח המכ דימת רומש <
 תא םתועצמאב ןמסל ידכ םיישומיש
 .םידחוימ םיגתמ ליעפהל וא ךרדה
 ,םירבעמה לכ תא רוכזל השק +
 .תופמ רייצל ץלמומ ןכל
 ריקבש רוחל ןויגפ םיסינכמ םא *
 חוכ לבקמ אוה ,הנושארה המוקה
 ,םסק
 ןטק רדח שי היינשה המוקב *
 םיצחולו תלדה תא וב םירגוס םאש
 .רחא םוקמל רבוע אוה ,רותפכ לע

"9% 
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 .ךכב המ לש ןינע אל הזו ןורבה
 המ ,בודל ןורבה ןב תא הכפה איה
 ןורבה תב תא .רתוי וליפא עורגש
 - םידדושה תדקפמל החקל איה
 ,התא ןכ ,התאו ,שממ לש ןוסא
 הזש ןוכנ .םלוכ תא ליצהל ךירצ
 המ ,תירשפא יתלב המישמכ עמשנ
 תוצלפמב םחליהל ךילעש דוע
 תוחורב ,םילורטב ,ךתוא תופקותש
 ונל ןיא לבא .לותח ישנאבו םיאפר
 שואי יעגרב .המישמב חילצתש קפס
 עיגת ,רתוי קחשתש לככ :!רוכז
 ,רתוי ההובג תונמוימ תמרל

 :תומישמ רפסמ ךינפל
 בודמ ןורבה ןב תא ךופהל .א
 .םדאל הרזחב
 םידדושה רצבמל רודחל .ב
 הכיסנהמ ףושיכה תא ריסהלו
 .ןיכתש יוקישה תועצמאב
 אבאב הפשכמה תא גורהל ,ג
 ןורבה תא ררחשל ךכו הגאי
 ,וילע הליטה הגאיש הללקהמ
 קחשמה אוה 1 רוביגה תמישמ

 םיקחשמ ינש ךותמ ןושארה
 ידי-לע ובתכנ םיקחשמה .הרדיסב
 והז .הרייס תרבחמ לוק ןא ירול
 יקחשמל המודה הקתפרה קחשמ
 ' לוכי ןקחשה .םינוקרדו םיכובמ
 ותושרל .בנג וא םסוק ,םחול תויהל
 'לע עדימ שי םהבש תוחול ינש

 ,םסק תודוקנ ,העיגפ תודוקנ
 שומיש תונמוימ ,תוליבס תודוקנ
 חוכ ,לזמ ,הקירז תונמוימ ,קשנב
 ,תוזירז ,םיצפח ,םימסק יגוס ,םסק
 .ףסכו הצירפ תונמוימ ,הנובת ,חוכ

 םינוקרדו םיכובמ ןונגטב מביל םיקחשמ יש
 מ

 )| " תא הלליק הגאי אבאב הפשכמה

 תרוצ - קחשמב דחוימה
 ךכ ביריה לומ בצינ התא .תוברקה
 רוחאמ ךיפתכו ךשאר תא םיאורש

 התאש ךכ ביריה דמוע ךלומו
 לש הנוילעה תיצחמה תא האור
 .ופוג

 ,הלועמ הז טסווקב הקיפרגה
 ךמות קחשמהו תנייוצמ הקיסומה
 .הקיסומ יסיטרכב

 םיפיט
 אבאב לש רדחל סנכיהל ידכ =*
 ןחה ןבא תא תתל ךירצ ,הגאי
 .תרבדמה תלוגלוגל
 ףרטצהל ךילע ,בנג התא םא =
 התא ךכ םשל .םיבנגה תדליגל
 לא הנפ ,ראבל ךל .המסיסל קוקז
 חתפה לע בשויש ליעגמה ןודשה
 ךל ורמאש המסיסה תא ול רומאו
 .הטמיסב
 קבא ךל ונתי תויפהש ידכ =*
 .ןהינפל דוקרל ךילע ,תויפ
 גישהל ךנוצרבו םסוק התא םא =*
 תונחב םתוא תונקל לכות ,םימסק
 תיבב םסוקה דגנ קחשל ,םימסקה
 ריזנהמ םתוא שקבל ,דורווה
 רוציהמ םתוא שקבל וא דדובתמה
 הארנ הלש הסכמהש הרואמה ךותב
 ,לבז חפ לש הסכמ ומכ
 ,הגאי אבאב תא גורהל ידכ =*
 םוקמב ןחלושהמ הארמ םיחקול
 םיסנכנ ,ןורבה תב תא םיליצמש
 ₪85 םיבתוכו הפשכמה לש תיבל
 הגאי אבאבשכ ,זאו ,טוההסה
 .הילא רזוח אוה ףושיכה תא הליטמ
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 םיקחשמ לע ונבתכ התע דע
 .שודיח םעפה .רואל ואציש
 ימ .תאצל דמוע המ םכל רפסנ
 םיליבומה םיקחשמה ויהי
 הזיא לש ,הבורקה הנשב
 םנכות היהי המו תורבח
 ואציש םיקחשמ לע בותכל לבוקמ
 םינחוב ,שי המ םיאור .םיפדמה לע םיאצמנו
 תובוגת םילבקמ ,אל וא בוט קחשמה םא
 דועיתה ,ריחמה תא םינחובו ,ה'ובחהמ
 .תרחא םג רשפא םימעפל ,לבא .הזיראהו
 תוכרענה ,םיקחשמ תוכורעתל םיעסונ
 םירבוע ,םלועה יבחרב שדוח ידימ טעמכ
 לש םיקחשמה תא םיאורו ןכודל ןכודמ
 תורפסמ תוגיצמה תורבחה .הבורקה הנשה
 ,ןהיתוינכות לע בישקהל הצורש ימ לכל
 ינפל דוע ,ףיקמ רוביצ יסחי עסממ קלחכ
 ,וזכש הכורעתמ .קושל ואצי םיקחשמהש
 םיתמ םינקחשה .םיטוסבמ םיאצוי םלוכ
 םיחמש םיאנותיעה ,תאצל דמוע המ תעדל
 תורבחהו ,םלוע ילגמו ירשבמ לע תונמיהל
 ךשמנ להקה המל תודמול תורציימה
 םינמוזמה תארקל םיידי ךכחל תוליחתמו
 .ןסיכל דיתעב וסנכייש םיברה

 ,ונל תורכומ ןקלח .הברה שי תורבחו
 .הנושארה םעפב ילוא ועמשת ןקלח לע
 ,תורבחהמ קלח לש םיקחשמ םיעיגמ ץראל
 םע קוויש ימכסה ןהל שיש הלאכ דוחייב
 םיקחשמה ראש .םילארשי הנכות יתב
 םכילא םיעיגמו קושב ישפוח םיבבותסמש
 תועצמאב ץראל םיעיגמ ,םירבח ךרד
 אלל וקתעוהש רחאל ,תרושקת תותשר
 .ןבומכ ,תושר

 וא םיישפוח םיארקנה םיקחשמ םג שיו
 םיתנכתמ םיבתוכ םתוא ,קטפוס ססאוגוא
 םינכומ םה ובש בלשב םיאצמנה םיריעצ
 םמשש רקיעה ,םניחב םתרצות תא קפסל
 .לבת יבחרב םיכסמ הברה יבג לע ססונתי
 ,תיסחי םיטושפ םיקחשמ ללכ-ךרדב הלא
 .הזירא וא דועית אלל

 תוליבומ תורבח יתש שי ץראב
 גאב :ל"וחמ תורבח לש םיקחשמ תוקוושמה
 םיאצוי וללה תורבחה יגיצנ .תבשחמו
 הזיא םיקדוב ,ל"וחל הנשב םימעפ רפסמ
 דיתע המו םש םיאצוי םישדח םיקחשמ
 ,לבא .ץראל םתוא םיאיבמו ,טיהל תויהל
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 /ונל היהי המ זא
 אל .םירזומ םירבד םירוק ,םיתיעל הפ
 תירטסיה החלצה םהש םיקחשמ דימת
 .ץראב םג וזכש החלצהל םיכפוה ,ל"וחב

 .טרופסה יקחשמ תא המגודל וחק

 םיקחשמה דחא .םהילע םיתמ םיאקירמאה
 .קניל היה הרבעש הנשה לש םיטהולה
 .הריכמ יאיש הברה םש רבשש ףלוג קחשמ
 קבא הלעמ היהש יאדו הזכש קחשמ ונלצא
 עיגה אל םג ללכב ןכלו ,םיפדמ הברה לע
 הרציי ₪ תרבח ,לשמל לובסייב וא .ץראל
 תומשגתה אוה התנעטלש לובסייב קחשמ
 השענ המ .עצוממ יאקירמא לכ לש ומולח
 ?ץראב הזכש קחשמ םע ונחנא

 םישבוכ אלש םיפסונ םיקחשמ םג שיו
 םיקסועה ,קחשמה ילארשיה בל תא
 הירוטסיהב וא תיאקירמאה הירוטסיהב
 וללה םיקחשמה ונלש הארנכ .ללכב
 ונחנא ןכלו רפסה-תיב תא םיריכזמ
 ,תאז-תמועל .םהילע רתוול םיפידעמ
 ונחנא ,המחלמ יקחשמ דואמ םיבהוא ונחנא
 םינייטצמו םיסוטמ לש םירוטלומיס םיפשאמ
 -ה לייטס םיבשחוממה לסרודכה יקחשמב
 םג ונחנאש רמאנ םא םיזגנ אל .אפא
 ,סירטט ומכ הבשחמ יקחשמ דואמ םיבהוא
 םיטושפ םיקחשמ םיבבחמו ,סקלקו סירטלה
 ,ינצפוק ןמקפב םחליהל ונילע םהבש
 רודכ דגנ ץורימב ךסמ יחטש לע טלתשהל
 תורוב רופחל וא ,סקינוסקב ומכ ביוא
 ונבור לצא .רגידב ומכ בהז יקשב תוכזלו
 ןוכנ .אל ותו ףיכו עועשעש םה םיקחשמה
 תואקתפרה יקחשמ לע םיתמש הלאכ שיש
 הלאכ שיו ,םיטסווקה ומכ םיבשחוממ
 ,םינוקרדו םיכובמ יקחשמ לע םילוחש
 יאבשחמ לכ לש תגציימ םיקחשמ תספוקב
 ,םיינש וא דחא טרופס קחשמ אצמת ילארשי
 םיינש וא דחא רוטלומיס ,עועשעש יקחשמ
 יאקירמאה לצא .תואקתפרה יתש םג ילואו
 ללש תא ךכ-רחא קרו טרופס הברה אצמת
 ,ונרכזהש םיקחשמה

 בשחמ יקחשמ רוצייב תוליבומה תורבחה
 תוטעמו תירבה-תוצראב ןבורב תואצמנ
 ,ג05\600 .תפרצו הילגנא ,ןפיב
 ,פושההה ,6הו ו-סחאוה כח ,35

 ,או6סחסקהס55פ ,56560זהטא הסו ספצד=

 תיקלח המישר - 6850 ,אסאאמוו
 ומק ןהמ קלח .תוליבומ תורבח לש דבלב
 ,טיהלל ךפהש דחא קחשמ ורצייש רחאל
 רחאל בשחמ יקחשמ רצייל ולחה קלחו

 .םירחא םירבד ורצייו ףנעב ויה רבכש
 לש קנע תינרצי איה ,לשמל ,ימנוק
 תוריש תכשלכ הלחה הרייס ,קחשמ תונוכמ

 תקיפמ איה םליפסקולו ,לפא יבשחמל
 היטרסמ קלח הכפהש דובילוהב םיטרס
 .בשחמ יקחשמל

 46601 ג

 תא הניש אוה .ךלמה רחא שפחמ אוה
 .סל'גנא סולב דובא אוה התע .ולרוג
 ךשמה קחשמב בככמה ,ילנמ סלב רבודמ

 רחא שופיחה - קושב תאצמנ רבכש הרדסל
 תרדס רבוע רוביגה קחשמב .ךלמה
 רותפל ןויסינב רעיש תורמסמ תואקתפרה
 הקתפרהה .תכבוסמ הפיטח תיישרפ
 סל'גנא סול לש ןאוסה "לגנו'ג"ב תשחרתמ
 תריז ומכ ,דחוימב םירזומ תומוקמ הגיצמו
 .םישנ ןיב ץובב תוקבאיה

 םיכסמ גיצמה יפרג שודיח הז קחשמב םג
 םוקממ דדונ רוביגה רשאכ םילגלגתמ
 הוולתמה הקיסומה .ריעה יבחרב םוקמל
 סל'גנא-סול תרהט לע הלוכ איה קחשמל
 .ףוחה ירענ תקהל לש םיריש הבו

 אוה הרבחה הגיצמש ףסונ טיהל קחשמ
 5עומה !-דהש: ארקנו הריולאל ךשמה
 ןקחשה לע ןאכ .נשופ 0 5
 תוחוכ ידי-לע הפטחנש הריולא תא ליצהל
 .תכייש איה וילא םוקמל הריזחהלו ךשוחה

 יקחשמב םיעיקשמ םינרצי :םכריכזהלו
 .טיהל ויה םינושארה םיקחשמה םא ,ךשמה
 תא ראתמה קחשמה םגו הזכ היה הריולא
 .ילנמ סל לש ויתואקתפרה

 ןיא ןיידעש הרבח התוא לש ףסונ קחשמ
 60 או 0צ-דר= ספא : אוה וילע עדימ
₪ 00% 

 .תבשחמ ידי-לַע דיילוקא תגצוימ ץראב
 תללוכש ,תירבע הסריגב ,התע האיצומ וז
 זפפז - ןחבמב הגיהנ תא ,הזיראו דועית

 ותוא תוינוכמ ץורימ קחשמ והז .סמושפ וו
 םיקחשמה גוס לש קירפ אלש ימ םג בהאי
 םיקימיג ינימ לכ שי קחשמב יכ ,הזה
 ,רשפא .היצנטופב גהנ לכל םימיאתמש
 ,םשג דרוי רשאכ םיבגמ ליעפהל ,לשמל
 ןיינעמ רתא םיאורשכ ךרדהמ תדרל רשפו
 ,וירוחאמ רתתסמ המ תולגלו ,ופיקהל ,דצב
 הקיסומהו תינוכמה וידרב םיצורע ףילחהל
 הארמב ןנובתהל וליפאו ,םאתהב הנתשת

 .תינוכמה ירוחאמ שחרתמ המ תוארלו
 םירתאב רייסל רשפא קחשמה תועצמאב
 ער אל רועיש - תירבה-תוצראב םייתימא
 קחשמב .דיתעב םשל עוסיל הצורש ימל
 ,טלורבש :תורדהנ תוינוכמ שולש
 רוחבל םעפ לכב רשפא .יררפו יניגרובמל
 תוינוכמ םע .ךרדל תאצלו תרחא תינוכמב
 .הנוכשה תחישל וכפהתש יאדו הלאכש

 םהספםחפעאס

 :הנשה וגצוי םישדח םיקחשמ ינש

 המחלמ קחשמ ,;אזזסא פדמחואש8 ההסא

 -ו דחוימב הבוט ךסמ תקיפרגב רדהתמה

 ,זהפ האסושאז אחז 0 וצגמ וא זח= ₪5

 .עדימ ןיידע ןיא וילע
 ידי-לע דנוברדרב תגצוימ ץראב

 תירבע הסריגב רואל איצותש ,תבשחמ

 תא ,תירבעב םיכסמ םג תללוכש | ,האלמ

 קחשמ והז .וגייד-ןס ןמרכ םלועב ןכיה
 ידכ ךות ,ובש םיכסמה יגוס לכל הנהמ
 .תישלב הדיח םירתופ ,םלועב לויט
 ,תוקוחר תוצרא םיריכמ קחשמה תועצמאב
 ,םייטוזקא םירתאו םיגהנמ

 פום חח ה

 ךכ ,הנשה לש טיהלל ךופהיש קחשמה
 לע ססובמה קחשמ אוה ,הרייסב םירמוא
 .דוה ןיבור - רנטסוק ןיווק לש שדחה וטרס
 6סאסטפפזפ ס= זהפ :ולש אלמה םשה
 .סאטפסו: |(שםב5םאפ ס0- הספוא הססס

 יראל לש ויתולילעל ךשמה אוה ףסונ קחשמ
 תקשחנה יטפב קסוע אוהו 5 'סמ רפאל
 לש וביל תא שוכרל ידכ השק תדבועש
 שי טסווק סילופ תרדסב םג ,הלש יראל
 . תא .זחפ אואסהשס :ומשו 3 'סמ ףסונ קחשמ
 םיחתפמ 5 טסווק גניקו 4 ללחה תמישמ
 בושחהו .יראטא יבשחמ רובע הרייסב הנשה
 יקחשמ לכ ונלצא ויהי בורקב :רתויב
 .גאב תשרב גישהל היהי ןתינ םתוא הרדסה
 םיקחשמה לש האלמ המישר םכינפל
 :דחאה ח"ש האמ תוביבסב היהי םריחמש
 ,5-ו 4 טסווק גניק ,2-ו 1 טסווק סילופ
 הפיאשה ,4-ו 3 טסווק סייפס ,3-ו 2 יראל

 ,ןוקרדה דרמ ,7 רלטס ,2-ו 1 הליהתל
 ,טסווקיב לנולוק ,חרקה שיא ,םודאה ןורבה
 אמאו א-10 קנטל רוטלומיס ,טפנה ,טולמק
 םג ץראל עיגי ןורחאה קחשמה .הזווא
 טיהל - בשחוממ קסיד טקפמוקל הסריגב
 םיקחשמה תפמ ינפ תא הנשי הארנכש שדח
 .תימלועה

 =סאההוו
 .קחשמ תונוכמ תינרציכ העודי ימנוק

 לודג ףינס םע תינפי קנע תרבח יהוז
 תא םירציימ םג םש ,תירבה-תוצראב
 תא ימנוק קוושת הנשה ,בשחמה יקחשמ
 תירשפא יתלב המישמ תאו םיפולאה
 .העודיה היזיולטה תרדס לע ססובמש
 תא ליבוהל איה המישמה ,הז קחשמב
 הרטמב וקסיצנרפ ןאס תובוחרב הצובקה
 תונואת תרדס ירוחאמ רתתסמ ימ תולגל
 תוליבומה תויטילופה תויומדל תורוקש
 .ריעב

 = 9 שכ
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 ךשמה קחשמ התע תרציימ םליפסקול
 .(5 סהטסא'פ הפטפא8פ ,םיפוקה יאל
 היהי רשפא ,ןושארה קחשמהמ לידבהלש
 םג היהת המר לכב .תומר שולשב וב קחשל

 הז היהי ןקחשהש ךכ ,תרחא הקתפרה
 אצי | םיפוקה יא ,קחשל דציכ רחביש
 דועית תללוכש תירבע הסריגב בורקב
 ,הזיראו

 הרבח התוא לש ףסונ טיהל קחשמ
 הנאידניא היהי ,סנו'ג הנאידניא תרדיסמ

 הרבחה ירבדלש ,סיטנלטאה לרוגו סנו'ג

 אצמוהש רתויב בכרומה בשחמה קחשמ אוה
 םהב םירדח םייתאמ ויהי קחשמב ,םויה דע
 הזה קחשמב םג .טטושל םינקחשה ולכוי
 יאב גצוהש שודיחה תא םליפסקול גיצת
 תויורשפא הברה םע ,תומר רפסמ :םיפוקה
 םימעפ קחשמב קחשל רשפאיש המ ,ןורתפ
 ,הלילע התוא לע רוזחל ילבמ תובר
 קחשמה אוה סיטנלטאה לומ סנו'ג הנאידניא
 תרדיסב םליפסקול לש ןושארה
 אצויש ינפל רואל אצויש סנו'ג הנאידניא
 אל ןיידע םליפסקולב .אשונ ותואב טרס
 הטלחהה ילוא ,טרסה תא רצייל םא וטילחה

 =- [(כ

 ינקחש ולגיש הדהאה תדימ יפל לופית
 לרוגו סנו'ג הנאידניא .קחשמל בשחמה
 ,תירבע הרודהמב עיפוי סיטנלטאה
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 השולשכ דועב ,הזיראו דועית לולכתש
 תאצל תדמוע םג םליפסקול ,םישדוח
 ,ריעצה ידניא - היזיולט תרדיסב בורקב
 תואקתפרהב וקסעיש םיקרפ 15 ויהי הבש
 םוסרפ עסמ ףסוותי הרדיסל .ידניא רענה
 ...ו תוקבדמ ,תוצלוח םג לולכיש קנע
 .בשחמ קחשמ

 - הרבח התוא לש ףסונ קיתו קחשמ
 דועב ע6-ל הסריגב אצי ,ןקרקמ קא'ז
 | .םיישדוחכ
 תללוכש האלמ תירבע הסריגב - בורקבו
 עיפוי ,םיכסמה לע ללמו הזירא ,דועית
 ןויסינה והז .םיגרואה ןאכ ארקייש ,םול
 תירבעל אלמ םוגרת םגרתל ןושארה
 םול .תרחא הפשב בתכנ רוקמבש קחשמ
 השיש ללוכש תואקתפרה קחשמ אוה

 וו6הסק ה055=

 ןה טיהל היהיש םש םיחיטבמש קחשמה
 :אוה עוציבה ללגב ןהו ןכותה לשב
 איה הנשה .6ססםאהא6= צחוז= פר 40ססש

 םעפהו בוש תפקתומ תירבה-תוצרא ,1
 סורהל איה ךתמישמ ,םימסה לטרק ידי-לע
 סוטמ תועצמאב תצחומ תיריוא הפקתהב
 קחשמב .םימסה ירחוס ןומרא תא 2
 .תמלשומ תידמימ-תלת תיפרג הגוצת

 ךלהמב רואל ואציש םיפסונ םיקחשמ
 2 הסריג ;-ווזה ,סטאפהוק 2000 :הנשה

 .סוצוו וקל אדוסא -ו

 לע הנורחאל המתח תבשחמ תרבח
 בייחתת ויפ-לעש סורפורקימ םע םכסה
 תא תירבעל םגרתל תילארשיה הרבחה
 .הרבחה לש םיליבומה םיקחשמה לכ
 .הזיראו דועית לולכי םוגריתה
 :ויהי תירבעב הנשה ועיפויש םיקחשמה ןיב
 קחשמו אוסואואדשה | ,=-19 ,דהאא -] ,=-15 1

 פוו םאד 55מעוספ 1 תגאוש8 0=- ולש ךשמה
 :סהשטוא - ,לוגירב קסועש ,;ה55ס0א
 64/6315 0 ,תוינוכמ ץורימ 633אס שוא
 גאוו הסגס דצססא ,(4 ןויליג האר) דורש פצ
 - ו ,תובכר רחסב דקמתמה םיקסע קחשמ
 .י'צאפא לש רוטלומיס אפוס 0
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 םיקחשמ רצייל הלחהש הנושארה הרבחה

 הגיצמ הרבחה .דבלב 88 יכסמ רובע
 התנעטלש ,שדח הקתפרה קחשמ הנשה
 םלשומ יוקיח איה ולש הגוצתה תמר
 תויהל" לש האלמ השוחת הנקמו תואיצמל
 ובו א החדואא אפאסמגאפטא ומש ,"םש

 םיאקירמאה לצא יורקש המ הנושארל גצוי
 טו אוסזוסא עופשס לש תובית ישאר ,או>
 ההובג היצולוזרב תומלשומ תועונת -
 ,קחשמב תופתתשמה תויומדה לש דחוימב
 בשחמה ךסמ לע גיצהל איה הרטמהשכ
 לע תגצומה וזל התמרב ההזה תיפרג הגוצת
 .היזיולטה יכסמ

 קסועו םיטקסיד השישמ בכרומ קחשמה
 יפרמ סקט לש ללחב תואקתפרה עסמב
 םיעטק ליכמ קחשמה .2039 תנשב
 ומרגי הרבחה תעדלש ,םיבר םייטסירומוה
 בכוכל ךרדה לכ ךרואל קוחצל םינקחשל
 ,סרמ

 איצמה ימ םכמצע תא םתלאש
 תאו ןופלטה תא ,ררקמה תא
 .אלש הארנ ?םיינישה תשרבמ
 ימ םכתא ןינעמש קפס ןיא לבא
 המ .היזיולטה יקחשמ תא איצמה
 תא וליאו ןמזמ אל היה הזש דוע
 ינפל יאדוב ואיצמה רבכ ררקמה
 רשפא-יא םג .םינש יפלא
 אל םא יתימא ₪!2 ארקיהל
 ידכ ,ןכלו .םישרושה תא םיריכמ
 יוניכה תא הוואגב תאשל ולכותש
 רועיש הנה ,ונלש בושחה
 אוה םעפה רוביגה .הירוטסיהב
 רייאב ףלר

 םינש 69 ינפל הינמרגב דלונ אוה
 .םיילענ יקסעב התיהש החפשמב
 ורכמ ,היינשה םלועה תמחלמ ברע
 -תוצראל ורגיהו קסעה תא םירוהה
 ,אבצל סייוג ריעצה ףלר .תירבה
 החמומל ךפהו ,הקינורטקלא דמל
 רחאל .יאבצ ינורטקלא רושכימל
 תורבחב דובעל לחה המחלמה
 עדיה תא םרות ,הקינורטקלא
 .יאבצה תורשה תעב שכרש

 ,םימ"במ תיינבב קסע אוה
 ןידע ינורטקלא רושכימ תיינבב
 .ינורטקלא יאבצ דויצ תקידבבו
 תרבחל עיגה םישישה תונשב
 .םוחתב איה ףא הקסעש סרדנס

 םג השפיח ,ףסונב ,ךא ,ותוחמתה
 . = הליגש ,ראואב ,םירחא םימוחת
 [[ =. היזיולטה רישכמב בר ןיינע זא רבכ
 [/ | איצוהל רשפאש טילחה ,יתיבה
 | קוסעל ןויערה הלע ךכ .רתוי ונממ
 לחה יאנפה תועשב .םיקחשמב
 .תיתיבה תכרעמל סופיט בא ןנכתל
 תיינבב וזכרתה םיבאשמה הלחתהב
 .םיינשימ ויה םינכתהשכ ,תכרעמה
  רבכש הממ ויה וחתופש םיקחשמה
 המכ ,גנופ-גניפ :אצמנב היה
 .טרופס יקחשמ המכו ןחלוש יקחשמ

 םע סופיטה בא רצויש רחאל
 ראואב לחה ,גנופ-גניפה קחשמ
 תא רצייל םיכסתש הרבח שפחל
 הלא בור ,ותוא קוושלו קחשמה
 הרבח קרו ,ותוא וחד םהילא הנפש
 םירצומ שופיחב הקסעש תחא
 תכרעמל .המיכסה ,יאנפה תועשל

 ב 4 י 2. |
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 הלא ןיב ,1972-ב הנושארל הגצוה איהו יסידוא וארק השדחה
 היה זא .לנשוב ןלונ היה הגצה התואב השדחה תכרעמב ופצש
 ךשמהב ,יאנפה תועשל תונויער שפיחש ריעצ איצממ לנשוב
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 קחשמה תנוכמ תא איצמהש הז היה
 לנשוב .יראטא תא דסיי ..ו
 לתשו תיתיבה תכרעמהמ בהלתה
 .הנושארה קחשמה תנוכמב התוא
 תועצמאב" .גנופ ארק קחשמל
 ףשחנ" ,רייאב רמוא ",לנשוב
 םג ותוא וצרש םינומהל קחשמה
 קחשמה תנוכמ ,השעמל .םיתבב
 תיתיבה קחשמה תכרעמ תא המדיק
 ."םינש שמחכב

 ,םיגולמת ול המליש יראטא
 תא חתפל המצע לע הלביקו
 בשחמ רצונ ךכ .תיתיבה תכרעמה
 ,יראטא לש ןושארה קחשמה
 תונש תישארב עיגה לארשילש
 תסינכ םע .עודי ךשמההו .םינומשה
 ינפל םיתבל םיישיאה םיבשחמה
 קחשמה תנוכמ הכפה ,רושעכ
 ישיא בשחמל יראטא לש תיתיבה
 םג היה רשפא ותועצמאב ,יתיב
 .םיקחשמ ליעפהל

 יקחשמ רצייל ךישמה אל ראואב
 תונויער שפיח אלא ,היזיולט
 ,לשמל ,היה אוה .םיפסונ םיירוקמ
 לש בוליש - הטילשה תכרעמ יבא
 ותוא לע קיטסיו'גו קחשמ ירותפכ
 החתופש ,וזה האצמההש אלא .ןכ
 ,םינומשה תונש תליחתב ודי-לע
 ופידעהש םינרציה ידי-לע הזנגנ
 .קיטסיו'גה תא קר הלחתהב רצייל
 תוינרצי ולחה רתוי רחואמ קר
 קלחכ ,רצייל ואידיוה יקחשמ
 תא ,ןהלש תויתיבה תוכרעמהמ
 תרחא האצמה .הטילשה תכרעמ
 ינורטקלא קחשמ - ןומייס איה ולש
 לע הציחל תעב תולוק עימשמה
 קסועו םיראומ קיטסלפ תוחול
 יתעימש ןורכיז לש בולישב רקיעב
 .תירוטומ הלעפה םע

 איצמהל ךישממ אוה םויה
 יאדוב ריכנ ויתואצמה תאו דובעלו
 .דיתעב

 איצממה אל אוה ראואב
 שיש םיחוטב ונחנא .ידיחיה
 תא ואיבחת לא .םכיניב םג הלאכ
 .הריגמב קומע םכלש תואצמהה
 ונתוא וענכשו ,ונילא ןהילע ובתכ
 .רוזענ ילוא .העקשה תווש ןהש

 ]כ



 יציגו יציעו ינקו ןיקנש | ][יציש |[ ]יציב

 1 יראל
 קיניו יבצו ןורי :תאמ

 הלחתהב תולאשה עטק לע גלדל ידכ =*
 .4!ד+א לע םיצחול

 ותיא הנקו השיאה לש ךסומהמ רלוד חק *
 .וטול סיטרכ
 רימהל לכות וטולהמ תלביקש ק'צה תא *
 .םידגבה תונחב ףסכל
 .ףוזיש םרק תונקל ךירצ הלודגה תונחב א
 .חפב אצמת ןוכרדה תא =*
 ינפל ףוזיש םרקב חרמתהל חכשת לא =
 .הכירבה דילש אסיכב ערתשמ התאש
 סנכיהל ךילע ,הינואהמ תדרל ידכ *
 בשחמב רותפכה לע ץוחללו ןטפקה רדחל
 .ךתוא האריש ילבמ וירוחאמש
 ךילע ,יאה לעש םינכוסהמ קמחתהל ידכ *
 תא םיש ,יניקב שבל ,.השיאל שפחתהל
 .םימעפ המכ רפסה לצא רקבו וכותב ףסכה
 רחאל הפילחה תא שובלל חכשת לא
 .םינכוסה תא בוזעתש
 ,הפועתה הדשב םינכוסהמ קמחתהל ידכ =
 .חרפ םהל ןת
 :קחשמל הסינכל םידוקה *
 רואית יפל ןופלט רפסמ בותכל ךילע
 :השיאה
 ןוילתו הרופא הצלוח ,ינידנולב רעיש
 .5968- שלושמ
 .8487 - ןבלמ ןוילת ,הרופא הצלוח
 - םינבל םיליגעו ןבלמ ןוילת ,רוחש יניקב
4 
 םילוגע םיליגע ,הרופא הצלוח ,םוח רעיש
 .5834 - ןטק ןוילתו
 תוחול ןוילתו םילוגע םיליגע ,הנבל היפוג
 .2867 - תירבה
 - תרשרשו ןימיל הטונ רעיש ,הנבל היפוג
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 3 יראל
 ישער ןרע :תאמ

 ךירצ לגנו'גב ץעה לע םיספטמש ירחא א
 .הנאוחירמ ןשעל
 .םימל סנכיהל ךירצ רהנל םיעיגמשכ =
 הל תתל ךירצ הרוחבה תא םישגופשכ +
 .יארשאה סיטרכ תא

 רב ₪ ₪ 7 1 2
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 ןטול תוער :תאמ

 .םיליעומ םיצפח םנשי תויבחל תחתמ =*
 שי ןושארה טובורה תא דימשהל ידכ *
 רטפיהל ידכ ,ןיעב םימעפ שולש ול תוריל
 םימעפ שמח תוריל שי ינשה טובורהמ
 .וילעש םילוגיעב

 א=אסאו !ו
 ולאק ןורוד :תאמ
 עיפות ,תויללח המכ ץצופתש םעפ לכב *
 לכ תא ףוסא .6 הילע םושרש העוב
 ,תונחב ,בלשה ףוס תארקל .תועובה
 .םינמוזמ ךל הנפסות תועובה

 ווהאוב6 וושאפוסא

 6 ןויליגמ ךשמה

 .הלוק תיחפו סנפל תוירטב חק חבטמהמ א
 תא תק ,הכירבה ינפל ,ןסחמהמ <
 :בל םיש .הכירב ימב התוא אלמ .תנצנצה
 .לגורקימב תנצנצה תא םישת לא םלועל
 םתוא חיתרת םאו ,םייביטקא-וידר םימה
 .רדחב אצמנש ימ לכ תא וליערי םה
 םימב ץיצעה תא הקשה תישילשה המוקב *
 תיחפ תא ול ןת זאו חמצי אוה .הכירבהמ
 .קהשל ול םורגו הלוקה
 ףפור חול שי ,הנושארה המוקב ,הירפסב *
 תטלקה תא חקו ותוא וזה .ןופלטל בורק
 .רתנספה רדחל ךלו המוק הלע .רוחאמש
 רחא דליל ארקו פייטב תטלקה תא םיש
 גאד ,ןגני אוהש ינפל .רתנספב ןגנל
 תא טילקת ךכו פייטב רותפכ לע ץוחלל
 תא ןגנ תישילשה המוקב .הניגנמה
 .ותוא םישרת ךכו רוציל הניגנמה
 ידכ היזיולטה תא לעפה רתנספה רדחב *
 תא חולשל ךירצ הילא תבותכה תא גישהל
 222 8אץ/9033ק5ה₪ :איה תבותכה .הליבחה
 ו( הבצ

 היינשה המוקב אצמת הוועשה תוריפ תא *
 .תניירושמה תלדל לאמשמש רדחב
 דיל לאמש דצב) תונוכמה דיל ףתרמב +
 .ףסכמ תתפמו םיגתמ חול שי (תלדה
 םא .הכירבה דילש תלדל םיאתמ חתפמה
 תורואה לכ ובכי ,םיגתמה חול לע ץחלת
 םא .רוציה תא ךילא חלשי דרפ 'רדו תיבב
 ,עיגי רוציהש ינפל ,רואה תא בוש ליעפת
 ,ךילא אובי אלו טרחתי אוה
 דילש רדחב ,הרונמה לעש התפמה *
 תניירושמה תלדל םיאתמ  ,הירפסה
 .אלכבש

 רחא שופיחה - רותרא
 שודקה עיבגה
 והיתתמ תניר :תאמ

 םיחופתה תרכוממ תונקל ךירצ קושב =
 .בהז עבטמ הלועש חופתה תא
 אוה ,דליה םע ךל הינואהמ דרתש רחאל +
 ךרע בר עדימ לבקת וב םוקמל ךתוא ליבוי
 .ןוזמו
 םימה יכ לחנהמ התשת לא רבדמב =
 .הכירבל תוגרדמב דרו ךסמ הלע ,םילערומ
 ,ךירחא דרי רומחה
 שי .םיגרוסה ןולחב לכתסת לא קושב =*
 ,רחוסה אוה היבאש ,תחלקתמש השא םש
 .ךתוא הכי אוה הרבעל ןנובתת םאו

 . [יקינאיה [ישנק|| [ישנמה| ןישנקה)]| [וקנא || ן[וקננב

 לחתהו טפס וופגהז שקה חרקל עיגתשכ =*
 הז ,לוגסל ועבצ תא הנשמ בלהשכ .תכלל
 חוטב וניא וילע םידמועש םוקמהש ןמיסה
 ,רוחאל םידעצ המכ תכלל ךירצו
 ארק .דמחומ לש תונחל לעמ הרג ירמ =*
 לבקת הרומתב .הארמה תא הל ןתו הל
 , 7% .תחפטמ

-- 

 פז ג1 ו. =ח 7
 לט-ןהכ דעלג :תאמ
 שי ,םיזזש ינפל ,קחשמה תליחתב *
 םא .תולוחכ תודוקנ עברא ראדרב
 ןתינ ,לאמשמ הטמלש הדוקנה תא םיצצופמ
 םג ךכ-רחאו תיעיברה המרל רשי רובעל
 .תיעיבשל

 םיפוקה יא
 יזנכשא דוד :תאמ

4 < - '* 
 ךממ ושקבי םיחאהו סקרקל עיגתשכ =*
 ריסב שמתשה ,הדסק םע חתותהמ חלשיהל
 .ןחלושל תחתמ םש אצמנש רבה חבטממ
 לע םירמושה םיבלכה תא רובעל ידכ =א
 תאצמש רשבה תא בברע ,תלשומה תיב
 ןתו רעיב תפטקש םיחרפה םַע חבָטמב
 .םיבלכל םתוא
 ךל ןתי אל לורטהו רשגל עיגתשכ =*
 .חבטמב תפסאש גדה תא ול ןת ,רובעל
 אלכל ךל ,תלשומה תיבב תייהש רחאל *
 לכות ךכ קר .הטנמ תוירכוס ריסאל ןתו
 .ותיא רבדל

 ךל ןתי אוהו םירבכע החוד ריסאל ןת *
 רוזח .חתפמ שי הגועה ךותב .רזג תגוע
 ,ריקבש רוחל סנכיהו תלשומה תיבל
 ךל ,תומישמה תשולש תא םייסתש ירחא *
 אלמ ,חבטמל ךל ,תוסוכה לכ תא חק ,רבל
 סוכמ הרבעה ידכ ךותו הריבב תחא סוכ
 לעש סוכב שמתשהו אלכל ךל סוכל
 .לוענמה

 תונחה לעבמ שקבל ידכ תונחל עיגתשכ א
 רחא בוקע .תפסכל שגיי אוה ,יארשא
 .תפסכה תא חותפל לכות ךכו ויתועונת
 סייגל ךילע תלשומה תא ליצהל ידכ *
 .םישנא רתויש המ הגלפהל

 תספוק תא תק ,הניפסב היהתשכ *
 לעש ריסה תאו ןוראה ךותמ םינגדה
 .ןחלושה
 ןוראל חתפמ שי םינגדה תספוק ךותב =א
 ,ךרדחבש
 םירבד רתויש המ חבטמבש ריסל סנכה =*
 .הפירשה תקבא תא ףוסבלו
 שמתשהו יריל הניפסב חתותה תא ןכה =*
 ,חבטמהמ ןטקה ריסב

 קו 6 בז 1
 ןמבירפ רינו תרק דדוע :תאמ

 ,ותוהזל ךילע רוכישה תא רוצעל ידכ *
 .גזגיזב הענש הדורוו תינוכמב ותוא אצמת
 הנריסהשכ ךתינוכמ םע וירחא ףודר
 אצ ,ךרדה דצל ורצעתש רחאל .תלעופ
 66ז :בותכו ותינוכמל ברקתה ,תינוכמהמ
 הבושת לבקת .םושס דשפד :ןכמ רחאלו ,סטז
 ,רוכיש שיאהש

 60 :בותכ רוכישה תא רוצעל ידכ +
 עס .תינוכמל ותוא סנכהו ווגא גז םגסא
 ספפא :בותכו םיאתה דיל רוצע ,אלכל
 ןומעפל ךלת ךכ-רחא .קשז םטא-ו םססה
 .המינפ טנכיהו הוא 85 :בותכתו
 המב ךתוא לאשי גרוסה ירוחאמ שיאה =*
 .סהחעאא םסהוטפמ :בותכ .םשא רוכישה

 .םיקיזאה תא ונממ ריסתש שקבי שיאה
 רוכישה תא סנכהו חפשסצ< 600--5 :בותכ

 ,אלכל

 5זח=₪ז חסס |

 גרבסולש רונמ :תאמ

 תונקל ךירצ ,רלוד 30.000 לבקל ידכ *
 איצוהל ,208 פדו\וא= טלורבש תינוכמ
 .רוכמלו םיכלהמהו עונמה תא הנממ

 פזהחם5ז חסס |ו
 הלעמל םע קחשמה תא ליחתהל ידכ *
 ץבוקה תא ןועטל ךירצ ,רלוד ןוילימ ינשמ
 .0580026 םא=

 םשפס|ו = ₪081[ ₪
 םילבקמ פו = או664 תא םינעוט םא =
 .רתוי הפי הקיסומ

 |3שכ



 רפוסל םיפיט תואסריג יתש ונמסריפ םעפה
 בכוכל תואסריג יתשו ,2 סורב וירמ
 ולעפי םה םא .ןהיתש תא וסנ .היזטנפה
 ,ואל םא .בטיה םיבותכ םהש ןמיס
 םיפיטה תא חסנל ךיא ךכמ דומלל ולכות
 .ונילא םיחלוש םתאש

 ות+6ת40ס

 ןוספמיס תחפשמ
 קרב ףסאו ריפוא ודיע :תאמ

 לע דומע ,ןופלטה אתב ןושארה בלשב א
 לע ץחלו תועבטמל ןמסה תא רבעה ,אסיכה
 תוארל לכותש שיאה םע רבד .פזגהז
 הלאמש הנפת ,םייסתש רחאל .ןולחהמ
 .ורבעל יירפסב טסרתו
 הנקת ,ןושארה בלשה ףוסל עיגהל ידכ *
 םושרש תלדל ךלתו תויונחה תחאב חתפמ
 ץחלו חתפמל ןמסה תא רבעה .\וס5= הילע
 .הלעמל

 2 וירמ רפוס
 ,יעיברה םלועל עיגהל ידכ 1-3 םלועב *
 .ףוסה דע תכללו יוקישה תא תחקל ךירצ
 תא קורזל ךירצ הילא הבורא שי ןימי דצב
 .יוקישה
 אצמנש ןכיה לופיל ךירצ 1-3 םלועב *
 חק .תלדה ךרד סנכיהלו לודגה םימה לפמ
 עיגת .הנימי ךלו יוקישה קובקב תא םשמ
 .5 םלועל עיגתו יוקישה תא קורז .הבוראל
 הלעמל .הבוראל ךל 3-5 םלוע תליחתב *
 ךלשהו ותוא חק .יוקיש שי םיבשעה ןיב
 םלועל עיגת ךכ .הבוראהש ןכיה ותוא
7. 

 = - 14כ

 לפמל עיגתש דע הלאמש ךל 3-6 םלועב =*
 .תלדל עיגת ,ץופקל ךשמהו וב עקש .לוח
 ,רוציק ךרדל עיגתו הדעב סנכיה

 2 לבב-לבב
 בלשב שקה עיגפ יתלב תויהל ידכ =
 .פדגחז בושו פז גחז ,55| םסז ןושארה

 2 הינוולטסק
 ףפוכתה .קוצ שי תמה רהנל לאמשמ *
 !העתפה ךל הפצמ .םודאה שיבגה םַע ודיל

 שש 5
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 2 סורב וירמ רפוס
 שטיוד רמות :תאמ

 הלעי םינבדבוד השיש חקיתש םעפ לכב *
 ןמזל חצונמ יתלבל ךתוא ךופהיש בכוכ
 ,רצק

 ו

 ךירצ ,חוכ ריבגמ בלב תוכזל ידכ <
 .הקירז התואב םיביוא השולש גורהל
 היהי חתפמהש עגרב ךירחא ףודרי וטנפ א
 אוה חתפמה תא קורזת םא ,לבא ,.ךדיב
 ,ךסמהמ םלעייו ךתוא בוזעי
 עיגתש עגרב י'גיאולב רחב 1-1 םלועב =
 דע ץופקו ףפוכתה .ץעה רשגל
 לע חוספל לכות ךכו הנוילעה המרופטלפל
 .הרעמה
 םימה לפמב ,הרעמל עיגת תאז לכב םא *
 תוקריה .וילעמ ץופקתו לאמש דצל הנפת
 תלדהמ אצ ,ריקה תא ץצופ .תוצצפ םה
 ךסמהמ אצת רשאכ .תוגרדמה לעמ ץופקו
 .הלאמש ךל
 .הליספ הנשי ןושארה דכב 2-1 םלועב *
 לא .י'גיאול תא בוש חק 2-1 םלועב *
 בכוכה לע דומע אלא ,חתפמה תא חקית
 בכוכהש עגרבו ,ףפוכתה ,ינשה ץפוקה
 לע חספת ךכו ץופקת והבוג אישב היהי
 .הרעמה
 הנשי ,לודגה לפמה ירחא ,3-1 םלועב =*
 .םלוכ תא ךושמ .םיחמצ לש הרוש
 .םיביואה דגנ רזועש ןועש היהי ןורחאה
 .הלאמש הנופה תלדב סנכיה 2-2 םלועב =
 םירחאהו הליספ אוה ינמיה החמצה
 ,ריקה תא ץצופ .תוצצפ
 תונפל ךילע ,רפחתתשכ 2-2 םלועב =*
 היינשה .הנוכנה ךרדה וז .הנימי לוציפב
 .םותס יובמ איה
 ךכ-רחאו סוטקקה לע הלע 3-2 םלועב =*
 םש ההובגה תלדל עיגת המיע הרובדה לע
 ,יוקישה אצמנ
 לופיל רשפא ,לודג לפמ שי 1-3 םלועב *

 .תלדב סנכיה .עצמאל ןווכלו הטמ יפלכ
 ירחא .ףוסל ותוא חק .יוקישה תא אצמ
 עיגהל לכות .דכל סנכיה תלדל תסנכנש
 .5 םלועל
 ירחא ,י'גיאול תא חק 3-5 םלועב =*
 ףפוכתה .דכ ךילעמ הארת םלוסב ספטתש
 לכות ךכ .יוקישה תא אצמ .וילע ץופקו
 .7 םלועל עיגהל
 לע הלע ,ףוסה דע הנימי ךל 1-7 םלועב *
 דע ותיא ףועו סוטרבלא לע ץופקו תיבה
 ךשמהל הטקר אצמת םש ,הלאמש ףוסה
 .בלשה

 קורזל רשפא ,קחשמה ףוסב ,טרוו לע *
 .הפה תא חתופ אוה רשאכ קר תוקריה תא

 | ודיע וכז ,ודנטנינ תטלק ,שדוחה פיט סרפב
 | .הרדחב 44 םילשורי 'חרמ קרב ףסאו ריפוא
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 היזטנפה בכוכ
 הירכז ודיע :תאמ

 ןפצמ ונשי ןידוא תא םיאצומ וב ךובמב =*
 .יפא רעיל סנכיהל ידכ אוצמל ךירצש
 םהמ קלחב .םיתבה לכל סנכיהל שי *
 אלש םיצפח לש םמוקימ לע ךל ורפסי
 םא אלא םאצמיה םוקמב היהת םא םג אצמת
 .ןכל םדוק םהילע תעמש
 לש התיב דיל אצמנ ךובמל חתפמה =*
 ,סילא
 ול תתל שי לשומה םע שגפיהל ידכ *
 ךובמבש תונחב תאצמנ הגועה .ישכ הגוע
 בכוכ ןופצב הלודג המוח ירוחאמ אצמנש
 .המפ
 רבעמל ךל ,האונ תא אצמתש רחאל +
 יתשמ תחאב אצמת ותוא ,יעקרק-תתה

 רבעמה .סילא לש הרייעה דילש םירעה
 .םותכ עבצב ןמוסמ
 שי ,רבעמה רושיא תא גישהל ידכ =*
 רכמימל תונחל סנכיהל ,למנה ריעל עיגהל
 תודוס רכומהמ שקבלו היינש די םירבד
 .רוכמל םיכסיש דע םימעפ רפסמ
 לש ךובמל עיגהל שי תיללח גישהל ידכ *
 דע םימעפ רפסמ וילא סנכיהלו ונבול 'רד
 .תיללח תונבל םיכסיש
 ,םימה בכר ,טובורה תא גישהל ידכ =
 תא תונקל שי ,הזודמה דגנ ןגמהו לילחה
 םאצמיה םוקמב ותוא ליעפהל ,יוקישה
 בכרו טובורה .שפח הדוקפב שמתשהלו
 אצמנ לילחה ,סורהה רפכב םיאצמנ םימה
 םגאבש יאב אצמנ ןגמהו קיטוג רפכב
 .היבטומ בכוכב
 ,לשומל ךל ,קיסל תא גורהתש ירחא *
 לא ךובמב ךשמה ,ךובמל דע רובב לופית
 עיגתש דע םתוא לרטנת לא ,ובש תורובה
 ,ךישמהל לכות אל ונממ םותס יובמל
 .ריקב תידוס תלד שפח
 רחאל קר םיזוגאה תא לכאת תצלפמה *
 ,םימשה רדחב םזירפה לעפויש

 הרטנוק רפוס
 ינודא רינ :תאמ

 ?םיעיגפ יתלבל םיכפוה ךיא *
 שיבכעל תחתמ בכשת ישילשה ךסמב
 ,ישימחה ךסמב .םימל תחתמ ףפוכתתו

 תויהל לכות ךכו רזיילה ירוחב הרית
 .םתחתמ

 4 המיטלוא
 :םישדקמה לכל תורטנמה *
 בו קרצ
 5 דובכ
 סא הברקה
 ו םימחר
 סו תוינחור
 הוא תוניגה
 | עו הונע
 7 בל ץמוא

 ףרט תיח
 ןומדמ ריני :תאמ

 תא ךל תוספות תובמאהשכ ינשה בלשב *
 .ומלעיי ןהו םידדצל זוזת ,שארה

 ו ו
 2 סנילמרג
 ;םידוקה
 8/א- 1 -2 םלוע *
 סאא4 2 -1 םלוע *
 סב 2 -2 םלוע *
 א;זס 3 -1 םלוע =*
 7ת0| 3 -2 םלוע *
 5406 4 -1 םלוע *
 |88 4 -2 םלוע *
 אאהפ 5 -1 םלוע *

 היזטנפה בכוכ
 רמייהטרו יטומ :תאמ

 ,ואימ תא ךירצ ןידוא תא םיגישמש ינפל +
 ךרד םשל עיגהל ידכ ,היבטומב תאצמנ איה
 .רבעמ רושיא ךירצ ללחה תנחת
 היינש די תונחב םיגישמ רושיאה תא =א
 עברא רכומל םידנדנמ םא ,למנה ריעב
 התואב .דוסה המ ותוא םילאושו םימעפ
 ךליש ידכ ונבול 'רדל םידנדנמ ךרד
 .ללח תניפס תונבל
 לעמש הרעמהמ הגוע םיאיבמ לשומל =<
 .יילאמ היב
 למניראה לש רוחה לע אצמנ הארמה ןגמ *
 .היבטומב הריבה ריע דיל םגאבש יאב
 טושל ךירצ ,זג דגנ ןגמ גישהל ידכ =
 .המלפב סוניקואב יאב ריעל
 תא םימירמ וב םוקמל עיגהל ידכ =*
 המכ תדרל ךירצ ,יילאמ היבב םזירפה
 ךרדה םש .הליגר תלדב סנכיהלו תומוק
 ירחא תדוכלמ שי הנורחאה המוקב .הלעמל
 .הלאמש הינפה
 תגרהש רחאל ,לשומל םיעיגמש ירחא =*
 .הטמל דע לופיל ךירצ ,קיסאל תא
 תונפל ךירצ יפוסניא לגעמל םיעיגמשכ
 תעלבומה לומ קוידב ,ריקה לא ,הנימי
 .עיפות תידוס תלדו ,ינשה דצב

 65-שכ
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 בשחמ יקחשמ ₪
 6 הנמזהבו ףדמהמ הנכות 6 ו8 א ימאות םיבשחמ 8 .דבלב ₪80 לעו וז העדומ איבמל *

 ואדיו תוטלק 6 םיבשחמ תורפס ₪ 8006 בשחמ יקחשמ

 טוהיר 6 הדבעמ תורש 6 ללכושמ יפקה דויצ 6 פייטו
 ם"עמ םיללוכ םיריחמה לכ *

 052-547430 לט ,(תיזכרמ הנחת) 17 ןו*רוג ןב ,הילצרה

 03-415158 ביבא-תמר 15 יקצדורב
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 תירפסע

 [ח"ושמ 10-ב הפלחה)

 ...הריכמל םגו

 קחשמ תונרעמא
 ודנטנינ
 םיחדקא*

 תודסקו
 םיקיטסיו'ג*
 קחשמ תוטלק*

 ישויזה יד ימה =

 הוונ וטופל
 מו יי = וי ירמ] יב
 1 ב 1 = =! צוות יי שי! ובו"

 לש 7 הבשחמ םישידקמ

 9 ₪ וו
 םיקורי ,םינטקו םילודג .םינוקרד םלועב ויה ,תודגאה תורפסמ ,םעב
 ,םתוא דיחכהל חילצה םדאה .םיינרופיצ יפלושו שא יפשונ ,םימוחו
 רבוד ,דחא ןוקרד .םיבשחמה ינוקרד - דחא ןז קר םהמ רתונ התעו
 וחיגהשכ םמצעל ורייצ םהש דיתעה קוידב אל הזש ונל ריבסה ,תירבע
 ךכ-לכ םינפקות םהש הביסה וז ןכלו ,םלועה ריואל

 הוי

 .םינוקרד םלועב ויה םינש הברה נפל
 לע ובבותסה םיפלא יפלא ילואו םיפלא
 .לכה לע םתתיח וליטהו ץראה רודכ ינפ
 םע םיינתמיא םירואזוניד ומכ וארנ םה
 תויפו תודח םיינרופצ ,תויקנע םייפנכ
 המר דיב םלועב וטלש םה .שא יקרוי
 ברקתהל זעהש יח לעב לכ ודימשהו
 וחילצהש הלא ויה םדאה ינב .םרבעל
 קר םהמ ורתונ םויכו ,םתוא עינכהל
 - םימודו םינוקרד :םיגוס השולש
 ,םייוסמ עוריא לשב םייחל םיררועתמה
 רבעמש םלועל קר םיכיישה ללח ינוקרד
 םינוקרדו םיכובמ ינוקרדו ,ץראה רודכל
 .ןוימידה םלועל םיכיישה

 דע בתכנש הממ ולהבית לא ,לבא
 ,םצעב .ןוימידה םלועל ךייש הז םג .התע
 :ךכ הבתכה תא ליחתהל םיכירצ ונייה
 רבע דציכ תרפסמ הקיתע תיניס הדגא
 ינבל םינוקרדה ינבמ המדאה לע ןוטלשה
 דירשה היה וש - ןא'צ ךלמה :םדאה
 המויאה םינוקודה תכלממל ןווחאה
 - ןא'צ .םינש יפלא ינפל ץראב הטלשש
 הארמ לעב היה ,ןוקרדו םדא לש בוליש
 דלונש רחאל .םדא תמשנ םע ןוקרד לשכ
 ןיבה ,םדא הארמ ולו וש - ינא'צ ונב
 תיפוס התרכנ םינוקרדה תכלממ יכ באה
 .המדאה ינפ לעמ

 תא ליחתהל םיכירצ ונייה ילוא וא
 תא סומסירוה האושכ :ךכ הבתכה
 חילצה יכ ןיבה ,ורבעל תברקתמ תיללחה
 ארונה ןוקרדה תא דימשה אוה .המישמב
 סומסירוה .וליצהל םדאה ינב םיאב התעו
 ,םינש תואמ ינפל ץראה רודכמ ףטחנ
 הפי םלעב הקשח םינוקרדה םא רשאכ
 ותוא ךופהל הברס איה .המצעל ראותה
 ,ויפוי עגפיי ןפ םינוקרדה ינבמ דחאל

 לחהשכ .םדאה דחאכ םש ראשנ ןכלו
 ותוקשהל םינוקרדה םא הטילחה ,ןיקזהל
 םדא הארמ ול הנקיהש םייחה יוקישב
 סומסירוה חילצה ךכ .חצנל ראות הפי
 םינוקרדה ודימשה םינשה ךשמב .דורשל
 אלא םהמ ורתונ אלש דע הז תא הז
 חילצהשכ .סומסירוה ...ו ארונה ןוקרדה
 דימשהל ,םדאה תנובת חוכב ,סומסירוה
 חצינ יכ עדי ,ןורחאה ןוקרדה תא םג
 םדאה ינב וילא ועיגה זא .המישמב
 ויתודוא הדגאה תא ועמשש םירואנה
 .ותוא וליצהו

 תא ליחתהל םיכירצ ונייה ילוא וא
 ביבסמ ובשי םסוקהו ןהכה :ךכ הבתכה
 הלא םיינשש רידנ יד הז .הרודמל
 םה םוי לכב אל לבא .הצע םיסקטמ
 ןוקרד .ךכ-לכ ךבוסמ הרקמב םילקתנ
 אל .הציבל רבעמ עיפוה הקוריה שאה
 ריעה יבשות לא םג עיגי אוהו םויה קחרי
 ...תרחא ,והשמ תושעל הבוח .היובחה

 םתנבה יכ הארנ ,םירקי םיארוק ,ןכבו
 ןיאש תואדווב רמול ונל השק .ןינעה תא
 רורב ,לבא ... ילוא ,אמש ,ןפ - םינוקרד
 וננוימיד תא ותיצה םה םינשה ךשמבש
 ,השעמל .התע הז םתארק החכוהה תאו
 ,םינוקרדה לע תיפוס רבג םדאה יכ הארנ
 סינכהלו םתוא תנכתל חילצהש עגרב קר
 םיאצמנ םה ךכו .בשחמה תספוקל םתוא
 היחמה בחרמ לע םיסועכ ,םש םהל
 םיפשונ...ו םינגור ,םתושרל דמועש ןטקה
 עינכהלו תוסנל אלא רתונ אל ונל .שא
 .םכינפלש םיקחשמה ללשב םתוא
 .ארררב



 םיכוב ב םינוקכרי

 הרייס

 חופש 0 דח=
 סההססא

 קילומשו םורד יאחוי ,בוכלמ ישי תאמ
 ןמנזייא

 ,סקימניד לש רצויה תיבמ קחשמ והז
 דחא לע הנמנש ,הרייס לש תבה תרבח
 .המוסרפ תא הל ונקיהש םיקחשמה

 תינוימיד ,םיעדוי רבכ םתא ,הלילעה
 סורה טעמכ םלועב תשחרתמו ,טלחהב
 ןכלו ,םיטלוש םימסהו עשפה 21-ה האמב
 ול אבש ללגב אל ,הלועפל סנכנ ןוקרדה
 תרפסמה הקיתע הדגא ללגב אלא ,ףינסהל
 הלעי ,ןודבא ףס לע היהי םלועה רשאכש
 חרזמב סבוהש יארונ דש ותוא והז ,ןוקרדה
 הללק היה ושנועו תובר םינש ינפל קוחרה
 קיזמ יתלבל ךפה אוה :תיארונ
 ףס לע דומעי םלועה ...ש דע ןיטולחל
 תיארונ ,הלועפל סנכיי אוה זא .ןודבאה
 איבמ ןוקרדה .תומדוקה ויתולועפ לכמ
 תא גרוהש ןכוסמו שדח םס סל'גנא סולל
 םאיליוו יטרפה רקוחה התא .וב םישמתשמה
 תא ליצת יכ ואבינ םימכחש ,רטנה דיילב
 ,םסל רוקמה תא אוצמל ךתרטמ .םלועה
 .םלועל טקשה תא ריזחהלו ותוא דימשהל

 .םירחאה הרייס יקחשממ הנוש קחשמה
 הטילשב אלא ,בר ללמ תשקהב ךרוצ ןיא
 שי קחשמל .םישקמ לש םצמוצמ רפסמב
 קחשל רשפא ןכלו םויס תויורשפא המכ
 לעופ קחשמה .תונוש םיכרדב ותוא
 ךמות אוה .דבלב 83 יכסמ םע אז יבשחמב
 לוק תיצטיגיד לצנמו הקיסומ יסיטרכב
 חישק ןנוכו רבכע .רתויב תמדקתמ
 יבהואל ץלמומ קחשמה .םיצלמומ
 .טרפב םינוקרדו ,ללכב תואקתפרה

 פפו

 יקחשמ רוצייב תקסועש הרבח יהוז
 לש וניע .םינוקרדו םיכובמ ןונגסב בשחמ
 םיפסונ םיקחשמ .היקחשממ דחא אוה ההובה
 ,550₪85ז סז דפ פושעפמ חו גסש :םה הלשמ
 -ו ,61 ןויליג האר) פססו 0 האפואאס=
 םיקחשמב ,סשמפפ 0- דחמ הקטהשאש 5

 קלח םה - "םייתימא"ה םינוקרדה הלא
 םיקחשמ ינש םכינפל ,קחשמה ןונגסמ
 סההאוקוסא-ו סהאססאפד הוא ,הלש םירחא
 0 אהא

 ו - 82

 ר רך קש ווטווושמ .-

 סח 605 הוא ₪
 לעב ,דחוימב ינוקרד רוטלומיס

 .ההובג תוקיחש תמרו הבוט הקיפרג
 תכלממ לע טלתשה עשורמ םינוקרד אבצ
 בוטה תוחוכ לש הדיחיה הווקתה ,ןולסנא
 םינוקרד תרובחו תח אלל יושעה רוביג איה
 םינוקרדב טלוש ןקחשה .הנמאנ
 .רבכע וא קיטסיו'ג ,תדלקמ תועצמאב
 ןקחשה רשאכ .תומישמ רפסמ קחשמב
 אוה הב ,תרחאל רבוע אוה ,המישמב חילצמ
 ןקחשה .רתוי םילודג םינוקרד טוונל ךירצ
 .תומישמ םירשעב םדקתהל לוכי

 המדמב הטילשל המוד קחשמב הטילשה
 ברקתמ ביואה לש ןוקרד רשאכ .הסיט
 יגוס ינש ותושרל םידמוע ,ןקחשה רבעל
 קשנ ביואל םג ,לזמה עורל .תוומ תפישנ
 יליגרת עצבל ןקחשה לע ןכלו ולשמ
 םיחילצמ ביואה ינוקרד םא .תוקמחתה
 ףולשל וילע ,ןקחשה לא םיברקתמו טלמיהל
 ךושנל וא םתוא דפשל ידכ חמורה תא
 .תמאַב בורק ברקב םתוא

 שיש חוכה לע עדימ שי ךסמה תיתחתב
 ינותנל בל םישל בייח ןקחשה ,םינוקרדל
 חוכהש ןוויכ ,םדקתמ אוהש לככ קחשמה
 רשאכ .ברקב עגפנ אוהש םעפ לכב דרוי
 שלוג ןקחשה ןוקרד ,ספאל עיגמ דמה
 תוליעפל רוזחל חילצמו ,תוחוכ תסיפאל

 ,םימסק ירזיבא .אלמתמ דמה רשאכ קר
 רזעל תויהל םילוכי ,ךרדה ךרואל םיחנומה
 ברקב הכומ ןקחשה םא .הלאכש םירקמב בר
 ץלאיי אוהש יוכיס שי ,םינפ לא םינפ
 ודיצל דמוע םיתיעל .ברקה תא םייסל
 הסניו ורבעל טועיש ,רוביגה ןוקרדה
 םא ,לבא .תיפוסה ותוטטומתה תא עונמל
 ךישמי בייואה ןוקרדה ,לזמ ול היהי אל

 בכשת ותפוג רשאכ םג ,שא וילע ריטמהל
 !הא ..המדאה ינפ לע ןיטולחל המומד
 !הארונ תוירזכא וזיא

 טולשל רשפאמו טלחהב הנהמ קחשמה
 ינוקרדש לככ .בר קחרמב תועיגפב בטיה
 השק ךכ ,ןקחשה רבעל םיברקתמ ביואה
 .דקפתל רתוי

 תידמימ תלת הקיפרג גיצמ קחשמה

 תמרו תינוניב המרב םילילצ ,טלחהב הבוט
 הניחבמ הדיחיה היעבה .ההובג תוקיחש
 ןקחשה לש ןוקרדהש ןמזבש ,איה תיפרג
 רתוי ךושח השענ ביואה ןוקרד ,בטיה הארנ
 הז הככש ןוכנ .ברקתמ אוהש לככ רתויו
 לע השקמ הז קחשמב לבא "תואיצמ"ב
 ,ןקחשה

 יבבוחל ץלמומו טלחהב הנהמ קחשמה
 חיגה קחשמה .םירוטלומיסו תורזומ תויח
 -תוצראב רכמנו הנשכ ינפל םלועה ריואל
 םג עיגה אוה םא ,רלוד םישימחכב תירבה
 גוסמ אוה ץראבש רעשל שי ,לארשי ירחוסל
 200 תוביבסב והשמ ,םירקיה םיקחשמה
 .ח"ש
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 יקחשממ לאשוהש ,ינוקרד רוטלומיס
 ךסמל החלצהב רבעוהו םינוקרדו םיכובמ
 תא ריכהל ךירצ אל וב קחשל ידכ .בשחמה
 שי קחשמה תרבוחב .יתורפסה םלועה
 תא םיריכמ אלש הלאל עקרו םירבסה
 .םינוקרדו םיכובמ לש םידיקפתה יקחשמ

 םינוקרד תמחלמ רחאל ליחתמ קחשמה
 וסבוה םינוקרדה תוחוכ .םדמ הבוקע
 לייטי המיע הרובח ומצעל םיקמ ןקחשהו
 ,לבא .םיררחושמה םיחטשב ותאנהל
 .ךשמתמ טויסל ולשה לויטה ךפוה הרהמב
 וסבוה אל םינוקרדהש תויודע תולגתמ
 לכ .עפעפל םיכישממ עשרה תוחוכו לילכ
 טקילפנוקה תא רימחמ הלגתמש זמר
 םדא יצח ןוקרד יצח דקפמב םישגופ ףוסבלו
 םינוקרדה יקחשמ לכ .ינטרימ לרנג -
 .הנוש וניא הז קחשמו םיכבוסמ םיבשחוממה

 תא םימיקמו דועיתה תא םיארוקש רחאל םג
 ,םימיאתמה קשנה ילכ םע םימחולה תרובח
 הז .קחשל ליחתהל רשפאש רמול השק
 םינקחש לע לקהל ידכ לבא .,ןמז חקול
 ןמ לבקל היצפואכ קחשמה רשפאמ ,םיירט
 .םישומח םימחול תרובח ןכומה
 תא ומצעל םיאתהל ןקחשה לע הלחתהב
 ךרטצי המר לכב .ישוקה תמרו תויומדה
 חוכ תמר ילעב םינוקרד םע דדומתהל
 ויהי ,לשמל ,תיתלחתהה המרב .הנוש
 - ההובג המרבו העיגפ תודוקנ 38 ןוקרדל
 -תלת קחשמב הקיפרגה .תודוקנ 5
 םיקלוחמ םיכסמה .תנייוצמו תידמימ
 אלמ !דועית ןותחתה קלחב .תונולחל
 .דקפתל תורזועה תוטרופמ תוארוהו
 ודיצב םיעיפומה ,תונולח תועצמאב
 רחא בוקעל רשפא ,ךסמה לש ילאמשה
 9 ןויצל הכז קחשמה .םיעוריאה תולשלתשה
 גשומ הנקמש המ ,םיקחשמה ינוחרימ דחאב
 םינוקרדו םיכובמ ינקחשל .ותמר לע
 .הבוח קחשמ והז םימדקתמ

 ודנטנינ
 הנממ וניפיצ .םינוקרד שי ודנטנינל םג

 םש לבא ,םיקחשמ הברהב םינוקרד בלשתש
 וירמ ומכ "תויתימא" תויומד רתוי םיבהוא
 תוצלפמ לע שגדה תא םימש אלו י'גיאולו
 םיקחשמ םש אוצמל ונחלצה .שגר תורסח
 :םיינוקרד תומש יאשונ

 -ו סתאפסא :הוסחזפה ,םחהבסא 5קוחוז

 לכב םג םיבככמ םינוקרד .פהאגססא'פ \ וה
 ,ינוקרד קחשמ םג שיו םיקחשמ יעטק ינימ
 ,פהאססא וצגההוסה ,ל"וחב דחוימב דוהא
 .היינש הסריגב עיפוה הנש יצחכ ינפלש

 הגס
 ללחה םחול .םינוקרד םיבהוא הגסב

 ,4 המיטלוא ,אלפה דלי ,(55ה05 ווגחחופמ)
 קר םה ,בהזה ןזרגו (הגפדגא) ירברבה ,ו5
 םיעיפומ םהבש םיקחשמהמ קלח
 .ןווגל םיעדוי הגסבש ןייצל שיו .םינוקרד
 םילודג שי .והנשמל המוד דחא ןוקרד ןיא
 שי ,םילוחכ שיו םיקורי שי ,םינטק שיו
 ילוא ,ללכבו ,בנז יפילצמ שיו שא יפשונ
 םתס אלא "םייתימא" םינוקרד אל הלא
 ונחנא תורובו דחפ בורמש םידיחפמ םירוצי
 .םינוקרד םתוא םינכמ
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 יבג לע .הרט ייא-וווסווז 8 ₪46ו5'0 תרדסמ קחשמ |
 שוגפת ןתוא תויומדה תוראותמ הפיטעה
 .קחשמה ךלהמב
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 ות
 יפלאו תואמ שיש ןוויכ
 ידכ ,בשחמ יקחשמ
 -תמושת לע תורחתהל
 םילדתשמ ןכרצה לש וביל
 תויהל םימסרפמה
 .ןפוד יאצוי

 לודג קלחש איה תטלוב העפות
 קחשמה תופיטעו תומוסרפהמ

 קלחכ תוארנ
 .םימיא טרסמ
 .רורב אל ,המל

 המכ םכינפל
 דחפ בורמ ודערת םא.תואמגוד

 .ונתוא ומישאת לא ,ךכ-רחא וכבת וא
 .םימסרפמל ונפת

 / .ודנטנינ תכרעמל ימנ וק לש קחשמ
 ,) יאבצ הלועפ קחשמ דוע ,ו 45=ה ואש/\פוסא

 בל ומיש .הגס לש טלוסא לאירא ןונגסמ
 ,הארנכ ,וארת הככ .לייחה לש ץוצרפל

 .קחשמה ךלהמב
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 םידש בוהאל ךירצ ודנטנינב סו'גלטיבב קחשל ידכ
 .םייטסילאירוס םירכד ינימ לכ דועו תוחורו .יובמייגל קחשמ אוה ןופצה בכוכ לש ףורגאה
 .קחשי אלש םימייק םהש ןימאמ אלש ימ | .םכינפל החכוהה .קנע תויומד סלכאמש ןטק רישכמ
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 תכרעמ ונק *
 היזיוולט יקחשמ
\/5)00 
 דחוימ ריחמב
 ח"ע 450 לשע
 םניח ולבקתו
 ךפהש קחועמה תא
 ה[. מא אז[סכ תא םטיהלכל

 (הנתמב ח"וע 125)
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 תויווח ,ףיכ לש םלוע

 גתרמ רגתא .תואטתפרהו

 םלוע 5664  .םירוהל םגו םידליל

 ורפ ןזימד ,תמדקתמ היגולונכט לש

 .תוררועפא ףוס ןיאו

 :תורחבזמה הזיועדבו 806 הזיונה השרב גיועהל ןחינ
 :01-836911 2 ןקוש - םיעוצטצ ןמדירפ ;אקלק חיב - ירפס ;03-412440 'נטפב ,43 'קצרורב - ם"עב ב"הרב ;03-409371 .56 'בכמה הדוה' - םינוצועצ ירא :03-528828ו .5 רט ,רמוס ףוווז'ד - גאב :ביבא-רה ₪
 ₪ .01-252004 .7 "וופש ,םיוווצטצ ןאה :02-734405 ,18 םיצורח די - םיטוצטצ ןאה :םירטתרי ₪ .03-417907 17 ריאמיחא - '\ ביבא תפר גאב ;03-29ו717 ,רמוט ףווזיד - קיםויד :01-615765 55 "ורה הדוה' - ק'ובס
 > ק'םזיד ;04-342730 ,ברוח זכרמ - בשעחמה חירק ;64-671698 .םיא'בוה רדום - בועחמה חירק :04-410266 ,םסופיק'צ - ריחע ,20 תורדחסהה רע - בווחסה חירק ;04-6115 .7 לצרה - דוליוט'ר :הפיח
 בל - ןוכא יעוצעצ ;052-547430 ,ו7 ןו'רונ ןב - הוכוחו םיבועחמ טיס :הילצרה ₪ .03-148892 78 ר'רוה - אאחיב אפלא :ןויבט תעבנ ו₪ .051-נקכנ9 ,ו6 'םא יב - םיבועחמ ןריר :ןולקשמא .04-668462 ,1 םיא'בוה
 טרפסקא םויירוא :דוהי ו₪ .066-141626 ,59 ראוטס םרברה - םיבועחמ באש :הדדה ₪ .03-5567893 ,63 הכאלמה ,הישעחה .א ,ןמדירפ יעוצעצ :ןולות ₪ 052-5764602 ,ו ךלםה דוד ,ם"וב .רר.'ו ;052-547454 ,ריעה
 - ואב :התיצ שנ ₪ 053-3364598 ,!4 ב'צוה ראומשש - אלפה םלוע :053-6258% ,'ב הםוק .ןורשוה ןויוק - ואב :הינתנ ₪ .052-911184 ,ןםציו ינורהא זכרמ - ואב :אבס"רפכ ₪ 03-5361626 ,44 הקוחח הירטס -
 4 רבילהומ - ואב :הוקתרוהמ ₪ .04797789| למועה חקפסא :04-974107 - קוויחל וב רב :שיפרות רפכ ₪ .04-925202 ,13 הווה ,דנא ן"יוב - ם"עב םיבווחמ הנפוארש" :הירהנ ₪ .08-405808 .53 םיסוריאה .רחזיוק
 .ןופרח "גטפ ,175 רצרה - גאב :תובוחר ₪ 01729050 16 קי'רא'ב - ק"מ ואר'ו ;03-190216 ,ןול"א ןויוק - קיםויד :ןנ-תמר ₪ .01-9119069 ,15 רוע ם"ח - ירפס .01-9313848 ,21 רזוע ם"ח - הים האמ :;:2
 ו .03-549602 .61 ןיקש'סוא - םיכובמ ;03-5490720 49 בולוקוט - ווב ורשה תמר ₪ .03-345078 ,ירחסמ זכרמ - ןביא ואריו :ןכיא-תמר ₪ .052-918760 .5 הפי .א - םיבושחמ קמיברוא :הננער ₪ 72
 4-66נ7 ,"וגור - חקרב םיחא :םערממע

 לודג קלח ץראל םיאיבמ אל המל
 ?ל"וחב םיעיפומש םיקחשמהמ

 םיקחשמ םיאיבמ ןכ ץראל .ןכ אקווד
 ;םיקחשמ יגוס ינש םיאיבמ אל ,ל"וחמ םיבר
 הלאכו תילגנאב בר ללמ םיליכמש הלאכ
 ללמ םיליכמש םיקחשמה תא .קיתעהל לקש
 םישכור יכ ,ץראל איבהל יאדכ אל בר
 ,בטיה תילגנא םיעדויש םידלי קר םתוא
 תדע סנרפל ידכ קיפסמ וניא םרפסמו
 קחשמה ל"וחב לשמל ,הריולא ,םינאובי
 ליכמ אוה יכ עיגה אל אוה ץראל .טיהל
 .םיטקסיד העשתב בר ללמ

 קרש הלא ,םיקחשמה לש ינשה גוסה תא
 םיאיבמ אל ,קיתעהלו ןנוכב םישל ךירצ
 ןנוכב םתוא םישל ךירצ קרש ללגב
 ,קיתעהלו

 ,םינאוביל וזה היגוסה םע ונינפ ,לבא
 ורבעי םיקחשמהש עגרבש ,ונל וחיטבהש
 -יא התוא ,קסיד טקפמוק לש היגולונכטל
 בור תא ץראל ואיבי םה ,קיתעהל רשפא
 ,ואצייש םיקחשמה

 המכו יובמייג גישהל רשפא ןכיה

 ?ץראב שי ולש םיקחשמ
 תורכומש תויונחב גישהל רשפא יובמייג

 ,גאב וא קימניד תשר ,לשמל ומכ ,ותוא
 םיבשחמו םיקחשמ תויונח הברה דועו
 םיקחשמה תא שוכרל רשפא םג םש .תולודג
 םישימחכ התע דע ועיגה ץראל .ורובע
 םינושארה םיעגרב ורכמנ םבור ,םיקחשמ
 140 םילוע םיקחשמה .םיפדמה לע םתוהשל
 םכינפל .ודנטנינמ םירכומ םקלחבו ,ח"ש
 ולביק רבכש הלאכ לש תיקלח המישר

 ר"ד לש הניפה
 לגלג :םהלש ןוכרדב לארשי לש תמתוח
 ,יאחנש ,יפונס ,סינט ,ה'גנינה יבצ ,לזמה
 ,ראדרה תמישמ ,וירמ רפוס לש וצרא

 ,ריינה רענ ,םיניווגניפה תומחלמ ,פוקובור
 רטסימ ,סיסמנ ,ןופצה בכוכ ,ה'גנינה רענ
 ,ופ-גנוקה טילש ,יקימ לש תונכסה ,ןי'צ
 ,הליזדוג ,תוקבאיה ,ודישיא ,קריק
 ,לגרודכ ,סיליוגרג ,ףלוג ,2 סנילמרג
 ןמטב ,ינב סגב ,הינוולטסק ,לופכה ןוקרדה
 ,דועו

 ? ואז יארוקל עוריא ןיא המל
 תא סינכהל ךיא םיבשוח ונחנא ,היהי

 הנידמב רתויב הלודגה םיקירפה תומכ
 ןכל .טטומתי אוהש ילבמ דחא הנבמל
 םיקילדמ תונויער םגו םוקמ םישפחמ ונחנא
 םא חמשנ ,עוריאה וא םויה תא ריבעהל
 וא תופיאש לע ונילא ובתכתו ונל ורזעת
 יבכמ תא .וזכש תטהול השיגפל תונויער
 .תוננוכל ונסנכה רבכ שאה

 םיריחמה המ ,שי םימדומ יגוס הזיא

 ?םגישהל ןתינ ןכיהו
 שיו ץוח תרצות םימדומ יגוס הברה שי

 חולשל לגוסמה ,ןבל-לוחכ תרצות דחא םג
 תואיגש ןוקית שי הז םדומל .סקפ וליפא
 םאתומ אוהו סיטרכ יצחכ ולדוג ,אזאש 5
 ןתינ םימדומה תא ,ח"ש 790 וריחמ ,יס,יפל
 דויצ תורכומש תויונחה לכב תונקל
 .םיבשחמל

 יטמתמה דבעמה לש ודיקפת המ
 ?בשחמבש

 זא .ךורב יפוי .תיטנגיליטניא הלאש
 תולועפ תא עצבל דעונ יטמתמ דבעמ :הככ

 תוריהמו ,ליגרה דבעמה םוקמב בושיחה
 תוריהממ רתויו האמ יפ איה ולש בושיחה

 תונכותל דעוימ אוה ןכל .ליגרה דבעמה
 ורטאווק ,סוטול ומכ םיבושיח תושרודש

 ךירצ אל .תורוצ תובשחמה טוטרש תונכותו
 תויורבתסה בושיחל סירטטב וב שמתשהל

 תריפסל אל םג ,תורוצה תדירי לש

 שמתשהל רשפא .רפאל יראל לש םינמורה

 רקשמ ינא םימעפ המכ קודבל ידכ וב
 רדסל חילצא ינא ליגרכ לבא ,דחא רודמב
 אוהש רמאל יתחכש ,וצמאתת לא זא ,ותוא
 הלועפל סנכנו םיבשחמה בורב אצמנ
 .םישמתשמ הבש הנכותל םאתהב

 בשחמל א7 בשחמ ןיב לדבהה המ
 להד

 הצור ינא תיניצר הרוצב הנעאש ינפל

 :רתוי דוע יניצר והשמל בל ומישתש

- 



 ינפל םיציוושמ חטב גד ילעב .םיקחשמה
 םהלש בשחמהש ,אד קר םהל שיש םינכסמה
 רשקב קר לבא ,ןוכנ הז זא .רתוי בוט
 אקווד יאדכ םיטוהל םינקחשל .תונכותל
 ידמ ריהמ גד יכ ?המלו .אד-ב שמתשהל
 לע םיצר הלאש הרוק םימעפלו םיקחשמל
 אוה הקד ירחא ,םהירחא ץר ןקחשה ,ךסמה
 ירחאו ,אמצ בורמ ןושלה תא איצומ רבכ
 ,אמא .ןחלושה לע ףלעתמ אוה םייתוקד
 הירטסיהב תסנכנ ,םובה תא תעמושש
 ףלעתה הלש דליהש הנימאמ אלו רדחל
 קחשל וסנת :המגוד .בשחמה לש תוריהמהמ
 ורפחת תוינש יתש ירחא .גז-ב רגידב
 .הילרטסואל ועיגתש וזכ תוריהמב

 ידבעמ המכמ יונב 41 :תוניצרב וישכעו
 הלימ) ונייהד .ליבקמב םילעופש אד
 וב תומישמ המכ עצבל לוכי אוה ,(םימכחל
 ,אלש ונרמא רבכ - קחשל ,לשמל ,תינמז
 המחנל טורמל ,אלש חוטב - ףאה תא חנקל

 םיעדוי םתא - םיילגרהמ תורעשה תא
 יכ ,ינא ? אד ךירצש רמא ימ ,רוציקב ,אלש
 ינא ךכו ,רתוי רהמ דובעל רשפא אד םע
 שדוחב םעפ הזה רודמה תא בותכל לוכי
 .הנשב םעפ םוקמב

 םיבשחמה ועיגה תוריהמ הזיאל דע
 ?םלועב םיישיאה

 רואה תוריהמב דבוע ילש בשחמה ,יולת
 בותכש המ תא םיאור םתייה אל תרחא יכ
 תא רבוש ילש ןכשה לש בשחמה .םכינפל
 ימדמב קר שמתשמ אוה יכ לוקה תוריהמ
 תייריע לש םיסימה לש בשחמב .הסיט
 ,בויב רובע םיבשותהמ ףסכ הבוגש ץיפוהי
 ,רהמ דבוע אוה ןכלו םיקוג הברה שי
 םיקו'ג המכ םירסח הלשממה לש בשחמבו
 .דואמ טאל דבוע אוהש ךכ

 םלועב םויה שי !:תוניצרב וישכעו
 -ב לעופה 684 דבעמ םע םיישיא םיבשחמ
 יווקה דבעמ םג שיו .ץרה הגמ 8
 דבעמהמ הרשע יפ ריהמש רדנופסנרט
 םג ןכלו רקחמל דעוימ אוה לבא ,ל"נה
 ,רחא דבעמ שיו .תדחוימ הפשב שמתשמ
 ינאש דע ,רהמ ךכ-לכ דבועש ,ילש שארב
 .םכמ הצור ינא המ ןיבמ אל

 ?הרוסא מביל םיקחשמ תקתעה םאה
 טעמכ תונקל ןתינ אל המל זא ,ןכ םאו
 ,םיטסווקמ ץוח מביל קחשמ םוש
 תורבוח ללגב םירקי דואמ םהש
 אל יכה וואלבש ,ןהלש הרבסהה
 ?תונבומ

 זא .תחא הלאשב תולאש המכ ,יה יה יה
 .בשחמ יקחשמ קיתעהל ר ו ס א :לכ םדוק
 - קיתעמש ימו םירצוי תויוכז םהילע שי
 דחאב הבחרהב ךכ לע יתזווזיוו ,בנוג
 לע רוזחל יל אב אלו םימדוקה תונויליגה
 ןתינ ץראבש ןוכנ אל הז ,לבא ,בוש הז
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 םיקחשמ ןוילימ שי .םיטסווק קר תונקל
 .ץראה תרצות םקלחו ל"וחמ םקלח ,קושב
 הזו רתוי םירקי ל"וחמ םיקחשמהש ןוכנ
 40 ןיב םיענ םהלש םיריחמה .המל םג רורב
 תרצות םיקחשמה יריחמ .ח"ש 250-ל ח"ש
 רשאבו .ח"ש 90-ל ח"ש 30 ןיב םיענ ץראה
 ללגב אלו רקי ולוכ קחשמה :םיטסווקל
 םיבכרומ וללה םיקחשמה ,םירבסהה תרבוח
 םג ןכלו םיקחשמה ראשמ רתוי םיכוראו
 ,רתוי םילוע

 לש ינשה ודיצמ םיסיפדמ םתא המל
 םיספספמ ותוא םילותשכ ?רטסופה
 .ןותיעהמ קלח

 בותכנש ?ףידעמ התא המ לבא ,ןוכנ
 קר ליכמו הזר ואועש ןוויכ ,עגרכ ?תוחפ
 .שיש םוקמ לכ םילצנמ ונחנא ,םידומע 0
 ונתוא ארקי לארשי םַע לכשכ ,דיתעב
 ףסכ ונל היהי ,םינותיע הברה רוכמנו
 םיפדהל אל לכונ זאו םידומע תפסותל
 תמאב הז םאו .רטסופה לש ינשה ודיצמ
 :םסרפתהל ונל רוזעת ךל בושח ךכ-לכ
 .ןותיעה לע ריכמ התאש ימ לכל רפס
 אוה הנושארה םעפה ירחאש םיחוטב ונחנא
 .עובק ונתוא הצרי

 רפס תא יתבתכו בשחמ קחשמ יתרביח
 ?האלה םישוע המ .הנכותה

 ינאו ,קחשמה לע םירפסמ ,ילא םיבתוכ
 .תנכתל םיעדויש הלאכ םע רשקה תא רצוי

 ?ער וא בוט :בשחמ יקחשמ
 !םירוהל תוארהל הבוח

 תינכות היזיולטב הנרקוה שדוחכ ינפל
 הלאשה .םיקחשמב הקסעש תיפצת
 יקחשמ םאה התייה םש התלעש תירקיעה
 תאז המ .ער וא בוט ונל םישוע בשחמה
 ,בוט ונל םישוע םהש רורב ?בוט תרמו'ת
 הברה ךכ-לכ םהב םיקחשמ ונייה אל תרחא
 תינכותב ןייאורש גולוכיספ ,לבא .תועש
 - ער תרמו'ת תאז המ .ער השוע הזש ןעט
 ןכלו תומילא שי םיקחשמב .הפורטסטק
 "דחוימב םילא רוד ןאכ ונל לדג ילוא"
 הקסע וזה הלאשהש ןוויכ זא .וירבדל
 הילא סחייתהל יתטלחה ,ישפנ רופיצב
 ,אשונב ושענש םירקחמ קודבל ,הבחרהב
 שארה דבוכ לכב הילא סחייתהל ללכבו
 שארה ,דבוכה בורמ ?יא המ !יא ,ירשפאה
 .הכמ יתלביקו ןחלושה לע יל לפנ

 הנורחאל :תילאירוטקודה תבושת הנהו
 תא קדבש רקחמ תירבה-תוצראב םסרפתה
 םיקחשמ םניאש הלאכ לש תומילאה תמר
 ,ליטס ינוק 'רד .בשחמ יקחשמב
 םידלי 25-ל הריבעה ,יסנט תטיסרבינואמ
 ירחאו ינפל תונפקותה תמר תקידבל ןחבמ
 התוושיה איה .בשחמ יקחשמ ינשב וקחישש
 םידלי תצובקל םהלש תונפקותה תמר תא

 הלאש רבתסה ...ו םימילא םיטרסב ופצש
 ההובג תונפקות תמר וליג םיטרסב ופצש
 .בשחמ קחשמב וקחישש הלאמ רתוי
 יקחשמש דועב :טושפ ךכל רבסהה הירבדל
 תוליעפה לשב םיצחל םיררחשמ ואידיוה
 היפצהש ירה ,םהב תשרדנה תיביטקאה
 תורבטצהל תמרוג ןכלו תיביסאפ םיטרסב
 .ן[ררחשל רשפא-יאש תועפשה

 יקחשמב ושמתשה תירבה תוצראב
 לע בוט םישנאל תושעל ידכ בשחמה
 תודסומל םתוא וסינכה ,לשמל .המשנה
 םיעיפשמ םהש וליגו חומ יעוגפ םידליל
 לעו םידליה לש תויתורבחה לע הבוטל
 תא ובדינ .םהלש תירוטומה םיעוציבה תמר
 ,לוהוכלאו םימסמ הלימג תודסומל בשחמה
 םניא םיחצנמש הנכותל בותיכ וסינכהו
 בשחמ יקחשמ וליעפה .םימסב םישמתשמ
 עיפשה הזש רבתסהו םייניש תאפרמב
 יקחשמ וסינכהו ,םילפוטמה לע הבוטל
 ילוח ויה ןהבש םילוח-יתב תוקלחמל בשחמ
 .םתוא דדועל ידכ ןטרס

 ,תירבה-תוצראב םיבר םיגולוכיספ
 םחבשב םירבדמ ,אשונה תא קמועל וקדבש
 טספיל 'פורפ .בשחמה יקחשמ לש
 םיקחשמהש רמוא ןוארב תטיסרבינואמ
 םיעיפשמ ,הבישחה תויונמוימ תא םירפשמ
 ןולשיב לש תימדת ילעב םידלי לע בויחל
 תושרדנה תויונמוימב הטילש םירשפאמו
 טקיטנוק תטיסרבינואמ סקני 'רד .קחשמב
 םידליה בשחמה תועצמאב יכ ריבסמ
 אלו טולשל רשפא היגולונכטבש םידמול
 תועצמאבש ,ןעוט סקורב דיויד 'רד ,ךפיהל
 ןוחטיבה חתפתמ בשחמה יקחשמב הטילשה
 םע םהלש היצקארטניאהש הלאכ לש ימצעה
 םהל רזועו םירחאה לשמ התוחפ הרבחה
 הבר תולקב תורבח יסחי רוציל ךכ-רחא
 תטיסרבינואמ לבפרטס 'רד .,רתוי
 םידמלמ םיקחשמה יכ ריבסמ ןיסנוקסיו
 תא םיאתהל דציכו רהמ ביגהל דציכ
 טרבור 'רד ,ןותנ בצמל הנוכנה הבוגתה
 יכ ריבסמ ,ועוצקמב גולוכיספ ,ןודרוג
 םישנא לע בויחל ועיפשה בשחמ יקחשמ
 ןיע-די תיצנידרואוק חותיפל םיקוקז ויהש
 ירד םג ,שארב תועיגפ וא תולחממ העבנש
 םיעוגפ םידלי יכ חוודמ יאוו'גנפ ירה
 תירוטומה תלוכיה תא ורפיש תירוטומ
 ותעדל .בשחמה יקחשמ תועצמאב םהלש
 ,היצנידרואוקה תא םיקחשמה םירפשמ
 היגולונכטב שומישל דליה תא םיפשוח
 תיגטרטסא הבישח םידמלמו תמדקתמ
 .ןויגהו

 םישוע םיקחשמה םאה ?םכתעד המ זא
 ,עדוי הבושתה תא ינא ?םידליל ער וא בוט
 ?םתאו

 הזה עטקה תא תוארהל וחכשת לא .ב.נ
 הפיאמ ליחתמש הז תא קר לבא ,םירוהל
 .תמאב יניצר ינאש

 יי יור יו ווטור יעוויוו הל וי

 הוה כ, מל

 ,הזיראב ודנטנינל 3 ןמ הגמ הריכמל =
 .03-481941 :'לט ,ישער ןרע .שדח
 ,088 ךסמ ,הטנינ בשחמ תונמדזהב =*
 תוירחא + ןחלוש + םיננוכ ינש ,0%
 .03-595880 :'לט ,המלש ,םיקחשמו
 600-ב םיקחשמ 4 + בוט בצמב הגס =
 16-20 ןיב ,03-5521806 :'לט ,ןר .ח"ש
 םימאותו מביל תונכותו םיקחשמ <
 .08-402081 :'לט ,רטא לט .ח"ש השולשב
 מביל םיקחשמ רוכמלו ףילחהל ןיינועמ *
 םיבשחמ לע 16-12 ינב םַע בתכתהלו
 ,11/3 הדוהי ,רברב איג ,םינוקרדו םיכובמו
 ,03-9366464 :'לט .44824 לאירא
 :ילט ,ויז .ח"ש 120-ב הגסל יבוניש =
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 טסווק סילופ לש םיירוקמ םיטקסיד =
 .תוציעו תרבוח ,הפמ + 'ץניא 3.5 מביל
 ראש ףילחהל וא תונקל ןיינועמ כ"כ
 .04-984681 :'לט ,רפע .הרייס יקחשמ
 : סוריו יטנא תונכות שולש הריכמל =<

 םיקחשמו ,םיקיחצמ םיריחמב דחא טקסידב
 :'לט ,דדוע .ח"ש השולשב מביל םירידנ
 .םירהצב אל ,6
 :'לט ,ןיעמ .םיקחשמ + ודנטנינ =
9 -052. 
 םירזעו םירטזג ,תואקתפרה הריכמל =
 תאו ,תילגנאב וא תירבעב ג080-ו םאס-ל
 -ב אוגהעס| 5טסשמ 53055 תכרעמ לכ
 .03-9223911 :;'לט ,ןרוא ,ח"ש 0
 ;'ילט ,השמ .םיקחשמ + חדקא + הגס =
3 -03, 
 ,ודוע .םירידנ בשחמ יקחשמ הריכמל א
 ,03-6991293 :'לט
 םיננוכ ינש ,640% ,אז ,מבי םאות בשחמ א
 ,ברעב קר רשקתהל .088 ךסמ ,0א
 .03-313966 :'לט ,ימרל

 םיקחשמו ח"ש 155-ב סירטט + יובמייג א
 ,06-511311 :'לט ,ירוא .א"כ ח"ש 50-ב
 םישדח םיטסווק רוכמל ןיינועמ ןתיא א
 טסווק סילופ ,1+2 טסווק גניק ,3 יראל ומכ
 :'לט .דועו ,2 הינרופילק יקחשמ ,+1
9 -08. 
 סוריו יטנא ,בהזה ןזרג ,3 טסווק סייפס *
 :'ילט ,ביני .ח"ש 10-5-ב םיסוריו 312-ל
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 םיריחמב מבי םאותל םירידנ םיקחשמ =*
 ,69351 ,א"ת ,7 לאיומ ,ם65 ןודעומ ,םילוז
 .םניחב גולטק חולשמ
 ריחמב ,הזיראב תבשחמ יקחשמ השולש א
 ארויג ,ירפ דנרג וטומו הערצ ,אז+ ,לוז
 ,69351 ,א"ת ,7 לאיומ ,ןולא
 םיטיהל תונקל וא ףילחהל ןיינועמ יגח *
 .02-863308 :'לט .מביל
 םיבוט םיקחשמ רוכמל ןיינועמ רפע *
 :'לט .הגסל ןמזה ילייח תאו מביל
3-7 
 האמב הגסל היזטנפה בכוכ הריכמל =
 ,7 ירבעה דודגה ,ןמרקוצ ןוני ,ח"ש
 .הילצרה
 מביל םירידנו םישדח םיקחשמ הריכמל א
 :'לט ,לג .דחוימב םילוז םיריחמב
 ,03-9663117 :'לט ,יבא ,1
 וא םיטקסידו םיקחשמ רכומ בודוד יגח *
 אד= :םיאבה םיקחשמה לש םידוקה םע םיפד

 ו כו ,ושגהס פחשסגאפ ,םהשהאו ד =4א , 

 תובושתה םג הריכמל כ"כ .(ססאו ,ו.סוא
 .02-863308 :'לט ,2 טסווק סייפס לש
 ינא ,חכוותהל ןתינ םהילע ח"ש 50-ב *
 86דדפה :מביל ירוקמ קחשמ רוכמל ןיינועמ
 -863308 | :'לט ,יגח .םםאס דחהא הו םוא
2 
 ללוכ מביל םיקחשמ תורשע הריכמל =*
 .ןורשה דוה ,7 םינבה ,ןביא ליג .םיטסווק
 .מביל םילודגה םיקחשמה לכ הריכמל א
 .03-734161 :'לט ,ינוי
 ,שדח בצמב ,םישדוח 15 ןב מבי םאות א
 101 תדלקמ ,640* ,תופסות הברה םע
 סיטרכ + ןבל רוחש 'ץניא 21 ךסמ ,םישקמ
 + קיטסיו'ג + האונג סיטרכ + יפרג
 ,יעור ריאמ .ח"ש 1450-ב םישדח םיקחשמ
 .03-9329284 :'לט
 + ירוקמ ,הגסל היזטנפה בכוכ הריכמל *
 ומכ םיקחשמו םיפיט + הזירא + תרבוח

 תוער .הרייס לש תונורתפ טקסידו םיטסווק
 .03-999191 :'לט ,ןטול

 ,ף60||05ה5ז58 הגס קחשמ הריכמל
 הלועמ בצמב ,ינקתפרה םידיקפת קחשמ
 :ילט ,ריני .ח"ש 130-ב רבסה תרבוח םע
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 קורי ךסמ + הגמ 12 וברוט אד הריכמל +
 + סלוקרה סיטרכו יפרג רולוק סיטרכ םַע
 + בשחמ ןורכיז 640%+360% םע םיננוכ ינש
 .סיטרכ םע רבכע + םיקיטסיו'ג ינש
 .052-925127 :'לט ,בדנ לא וישכע רשקתהל
 ל"וחמ םישדח םיקחשמ רכומ ןניק לט *
 ,03-865787 :'לט .םיכסמה יגוס לכל
 ,ילניגרוא ,2 דיתעל הרזח הריכמל =
 'ץניא 5.25-3,5-ל ח"ש האמב ,הקירמאמ
 150-ב ילניגרוא =שו| אפזאו ₪| אאפד=
 50-ב ,ילניגרוא ,רנוילימ יטלומ ,ח"ש
 לילג .נ,ד ,ויזה רשג ,גרבסולש רונמ .ח"ש
 ,04-857617 :'לט ,יברעמ
 םיקיטסיו'ג ינש + חדקא + הגס הריכמל *
 ,הח"ש 70-ב בהזה ןזרג ,ח"ש 300-ב
 השולש ,ה"ש 50-ב דטאספה ה|אגס=
 ןיינועמ ןכ ומכ .ח"ש 50-ב הבורל םיקחשמ
 .םיכסמה יגוס לכל מביל םיקחשמ רוכמל
 ,04-450105 :'לט ,םייח
 יובמייג ומכ ודנטנינ לש קחשמ הריכמל א
 תושדח תוירטב + םיכסמ ינש םע ,ל"וחמ
 ,ןהכ ימר .םורטקפסל םיקחשמו ,ח"ש האמב
 .03-5364560 !'לט
 לכל מביל םיעגשמ םיקחשמ הריכמל ==
 .03-323511 :'לט ,םות .םיכסמה יגוס
 6 הגס לש הלועפה קחשמ הריכמל א
 תרבוח + הלועמ בצמב הפיטעב פ\ואגד
 .052-951138 :'לט ,ודיע .ח"ש 150 ,רבסה
 ,סנירפ ,יר'גו םוט ,הקאטרק הריכמל א
 ,םיקירטובור ,פוקובור ,םירצימב עסמ
 :ילט ,דעלא .בהזה ןזרג ,םינחנצ ,הירברב
2-2 
 ,1 יראל תונורתפב ןיינועמ דעלא =<
 ,03-861335 2+1 טסווק סילופו

 כ הר ב כ יובהר יע ומכ

 תואבה תואקתפרהה תא ףילחהל הצור *
 6 םדקתמל תוגרדב תואקתפרה תרומת
 ,ךלמה לביטספ ,ןוטנז לש ותללק :(הלעמו
 .03-310018 :'לט ,ןורי ,רבדמה ידוונ טילש

 =[ אשכ



 םיכובמ תרובח םיקהל םלוח רקנמ ןולא א
 שקבמו ,םאס-ה רשנ םשה תלעב םינוקרדו
 םינוקרדו םיכובמ ינקחש םע רשק רוציל
 ,12 הדוהי-ןב ,מבי ירוכמ םעו םיליחתמ
 .תובוחר
 תניינועמ ,14-10 תוגרדב מאס תרובח *
 הגרד לכב קחשמה יבבוח םע בתכתהל

 ,ם"השה ןורש :םינמנ הרובחה לע ,איה
 ידע ,םחולה םענ ,דמגה לבוי ,םסוקה ןרוא
 תא .בנגה קילאו ןהכה ודיע ,ףלאה
 :'ילט ,בולוג ןרוא לא תונפהל שי םיבתכמה
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 ס8ס םיבהואש םירענ םע בתכתהל הצור *
 ףילחהל ןיינועמ כ"כ .בשחמ יקחשמו
 סנילמרג ,2 טסווק סילופ ילעב םע םיטקסיד
 -תיב ,15 ,שייע יטומ ,םולו יסיירט קיד ,2
 .03-556499 ;'לט .ןולוח ,9 םחל
 דוחייב ,מביל םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ =*
 :'לט ,רטומלרפ יבוק .םיעבצ הברה ילעב
8, 
 םאותל בילדא סיטרכ שוכרל ןינועמ לט =*
 .03-865787 :'לט .ח"ש 200 תוביבסב מבי
 םע בתכתהל ןיינועמ ,8.5 ,לבג רמות *
 'חר :ותבותכ .קיסייב תפשו מבי יבהוא
 .28260 ,םייח תירק 53 אפיל לפרק
 םיקחשמ ףילחהל ןיינועמ רגתא זועיל א
 .04-835001 :'לט .םימאותו מביל תונכותו
 שוגב םורטקפסל ןודעומ חותפל ןיינועמ *
 ,03-5364560 :'לט ,ימר .18 ליג דע ,ןד
 טקסיד תא גישהל ריחמ לכב ןיינועמ =
 :'לט ,םות .םיטסווקל תונורתפה
4-1 
 תפרוצמה תרבוחה תא תושאונ שפחמ =*
 לש םיניקת םיטקסידו | הליהתל הפיאשל
 .03-6954022 :'לט ,ןורהא איג .קחשמה
 ףילחהלו שוכרל ןיינועמ לט-ןהכ דעלג *
 ,04-835596 :'לט ,םיקחשמ
 ןיינועמ ,088 ךסמ לעב מביל יאקיפרג *
 אל ,מביל יניצר תנכתמ םע רשק רוציל
 .זכרמה רוזיאמ יוצר ,וגול וא קיסייבב
 .03-996476 :'לט ,לייא
 לארשיב 1 'סמ גולטקה תא לבקו שורד *
 .04-235885 :'לט ,רימא .מבי יקחשמל
 סאפ ינקחש ריכהל ןיינועמ תרק דדוע =
 !'לט .11-9 יאליגב הנביב םימדקתמ
8-, 
 םינוקרדו םיכובמ תצובק תנגראתמ =*
 :;'לט ,רמות .10-8 יאליגל הפיח רוזאב

.04- 4 

 ו ו

 םיכובמ ןודעומל ףרטצהל ןיינועמ =<
 .03-6991293 :'לט ,31 ,ודיע .םינוקרדו

 ₪ - 20כ

 % ] 0% / ו תש"
/ 
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 ויש ₪ : 4"

 ג =

 .חולשמ ימד חייש 18 +חי'ש 80 ריחמה .(תונויליג 12)
 ותוא וחלשיו בייצמה חפסה תא ואלמי סיניינועמה
 חייש 49 ךס-לע תואחמה יתש ףוריצב ,קרב-ינב 1409 .ד.תל
 ,ןמוזמב 1 יסמ האחמה .ויוו תכרעמ תדוקפל ,תחא-לכ
 .םוי 30-ל 2 'סמ האחמה

 ודנטנינ ,הגס תוטלקו 82א1א'ז בשחמ ולרגוי םייונמה ןיב
 .מביל םיקחשמו

 ינועבצ גצ ,720% ןנוכו 360% ןנוכ ללוכ ק6 אד 5קואד בשחמ
 102 תדלקמו רבכעו תספדמ ,קיטסיו'גל תואיצי ,
 .מייעב (לארשי) טנירפס תרבח תנתמ בשחמה .םסישקמ

 ₪13 הויונח תשרב גישהל
 ,םיבשחמ תויונחב ,יקצמיטס תור

 םינותיעה ינכודבו םיעוצעצ

 .דבלב חצפהה תויולע

 םניח ןחב שמתשחל רתומש תונכות ןח תוירוביצ תונכות

 תא קודבל רתומש (511\וא \8₪) תונכות וא ,(קפ] = כ0%11א)
 שי תומיאתמ ואצמנש חדימבו םולשת אלל שמתשמח יכרצל ןתמאתח

 סוד דומיל 6)

60 
5 
% 
5 
6 

8 

 ליחתהל דציכ
 דמלמח
 ₪1 ₪05 ןומיאו הכרדח
 טודקסיד

 תקיזיפטמו היגולורטסא
 ₪4 ורטסא
 היגולורטסא
 תוישיאה חותינ
 סומטירויב טקסיד
 הרואא תאירק
 דיתעח תאירק
 ₪1 םירפסמ יפ לע דיתע
 די בתכ חותינ
 תישוח לע חסיפת
 ישיא טוראט
 םייונישח רפס
 תודיתע - יסנמואיג

 תויקסע תונכות
 ₪ ןמז בויח
 ₪ לק טקיורפ
 דחא טקסידב חשולש
 יטמתמ/יעדמ ןובשחמ
 תודימ תרבעח
 !תאז רותפ

 םימדומ תרוטקת
 144 ןיעידומ
 םוקורפ
 1 סוקורפ ירזע
 ? םוקורפ ירזע
 ₪ סדומויק

 885 תוחול-תרושקת
1 
4 
56 

17 

 84 לודגה חולה
 ₪1 לודגה חולל םירזע
 885 טקדליו
 ב"הראב 885 ירפסמ

 םירזעו תונושדתרוטקת 6)
8 
39 

600 
4 
1 
1 
4 
5 
6 

 ןגייח

 סיצבק תרבעה

 גולטיק- םינותנ יטיסב

 חריד תלוכת
 תיבה תקזחא
 ₪ ךלש ואידוח תירפס
 ₪4 תוטלק גולטיק
 םיטקסיד גולטיק
 סיטקסטידה תירפס

 עדימ יטיסב כ

708 
1 

1 
4 

5 

 ₪4 ריחמ סיסב

6 4 
 תג א יז
 חם "6
 אטא 85 1

 תיללכ היצמרופניא - עדימ יטיטב 6)

7 

8 
9 

 ₪ עונלוק יטרס
 עווא לכל חנתמ
 םלועח תומוא

 רווידו חצופת תומישר - עדימ יטיטב 6)

90 
41 
1 
0 

 כ

 סל5ל 55559 כאאפ 0 94 98%
. 

 ריש קויושב 6-ל -\\/) הנכות

 ךל תושפאמ ,םיבשחמו םישנא תצובקמ רישיח קווישח תכרעמ ,%
 יוסיכ תרומת ,םסישומיש לש בחר ןווגימל תוירוביצ תונכות ןימזחל

 בור .חנכותח ירצויל 5100 ל 55 ןיב םיענח םימוכסב שומיש ימד חולשל
 תשרדנ אל ןחמ לודג קלחב םלוא ,תילגגאב ןח תוצפומח תונכותח
 .ןחב שמתשחל ולכוי םידלי םגו חפשח תעידי
 יפל ןמצע תונכותה תא ןבומכו תוירוביצ תוינכות גולטק ןימזחל ןתינ

 ריישי

 חצופת תומישר לוחינ
 תוקבדמ
 תולקב תוקבדמ

 םירזע - עדימ יטיסב

 טייבידל םירזע
 עדימ לוחינ
 שנאלב טרק
 טייבידל חותיפ תביבס
 סייבידל ךסמ ירזע
 סייביד יטירפת
 סייבידל תונולח
 טייביד ינימ

 םיקוקיז
 תושפוטמ תוגצה
 פוקסודילק
 םייחח קחשמ

 םוי רדס לוהינל תינכות

 קזח ןחלוש
 תושיגפ ןמוי
 יסויח תא יל חשע
 סכחה חולח
 יתנש ןונכית
 תבשחוממה חריכזמח
 תונטק תועדוח
 .ךסמח לע סינועש
 ירבעה חולח
 ב"חראב חשפוח ןונכת

 תונוש תודמול תוינכות

 םימונורטסא םינותנ
 תימונורטסא הפמ
 םלועה
 חימיכ
 2 חימיכ
 םילגד

 ךרה ליגל ךוניח

 דליל תינכות
 תונמואו תילגנא ןובשח

 תופש דומיל
 תינפי
 תיקלטיא
 1 תידרפס

 תודמול

 סולוקלקל הנכח
 םייעדמ םירוטלומיס
 חרומל םירזע
 חרומל םינויצ רפס
 תרווע חספדח

 הקינורטקלאו הסדנה

 םילזונ
 סידדומל תינכות
 הקינורטקלא/למשח יבושיח

 תטאידו הנוזת

 בשחוממה חבטה

 037295145 : לט 61116 דוקימ א"ת 11616 .ד.ת םיבשחמו םישנא : תבותכח
 037295144 : סקפ

 םינוכתמ 1-8
 לוחינ תנכות - םינוכתמ 3%
 הטאידל רזע 1990
 חטאיד ירחא בקעמ 110

 םיספטו םיבתכמ ()
 סיקסע יבתכמ חאמ 11
 סיספט תריצי 112
 ?-םיספט תריצי 1
 םיספט "71

 וגול רצוי 14

 8 ייומדו תואקתפרה - טיקחשמ ()
 !חקתפרח 15
 !תעבוט *קינטייט"ח 116
 ןודנולב חלוקרד 17
 חצר תשרפ |58
 ףרומ תמקנ 19
 הרעמב שטיח 10
 תואקתפרה יקחשמ השולש 11
 רודרךיעמ עמקה 1
 ?* רודךיעמ עמקה 13
 2010 תידוס המישמ 1
 1 - םיקחשמל תונורתפ 18
 2 - םיקחשמל תונורתפ 179

 הקיפרג- םיקחשמ 6)
 םיקחשמל סירזע 15
 ודלא תוקתפרח 156
 קימוק ןטפק 17
 1 ןיק רדנמוק 1
 סיבכוכ ןיב עסמ 138
 תרז תיללח 139
 "סירטט" ימאות םיקחשמ 10
 הגיהנ רוטלומיס 11

 [[] חיצלומיסח - דרפ
 ופ 1172
 תוזירז יקחשמ 11
 זורק תואקתפרח 14
 קיטסיו'ג יקחשמ 15
 ללח יקחשמ 1%6
 ןמ קפ יקחשמ 17
 1 - תוזירז יקחשמ 156
 1 - תוזירז יקחשמ 19
 הפיקת קוסמ 110
 1 - םירפילפ יקחשמ 142
 2 * םירפילפ יקחשמ 143
 ןרוקפופ 17
 ידמימ תלת ףלוג 108

ַ 99 
 יאקירמא לגרודכ 10

 חול יקחשמ 6)
 1 * לופונומ 14
 2 - לופונומ 15
 ודנוק 16
 קסיר 147
 הינשהח םלועה תמחלמ 69
 םלועב חטילשה 150
 המחלמ יקחשמ 11
 חול יקחשמ 170
 ידמימ תלת חש 13



 + ,...ש*+.,.'ר1ר123-ה-...כק,כוי.רהיר

 קט"ל טמ חש 1%
 טמ"חש תוחיתפ דומיל 15
 ונימוד - שידוד 1%
 6 2 שב שש 17

 ןבל רוחש 159
0 100 

 .וניזאקו םיפלק יקחשמ כ
 ימר 141
 1* םינוש םיפלק יקחשמ 172
 2 - םינוש םיפלק יקחשמ 11
 'גדירב 7
 רטילוס 1-4
 ? * רטילוס * 5
 ק'גקלב 16
 ; ק'גקלב 177
 סגו"סל רקופ 108
 1"רקופ 190
 חיבוק יקחשמ 170

 וגניבו וטול יקחשמ ()
 ימלוע וטול 171
 טמוטול-וטול 164
 וגניב 7
 קוטעח בשחמה 173
 1 - בשחמ *יעושעש" 1
 2? ד בשחמ *יעושעש" 175
 3 - בשחמ *יעושעש* 156
 בחואמ בשחמ 17

 (םירוטלומיס) הימדת יקחשמ כ
 תוטכי ץורמ 10
 חדומרב שלושמ 141
 תיקסע חיגטרטסא 11
 ילופולגמ 11
 ןוקייט 1-4

 טרופט-םיקחשמ
 גייד תורחת 117
 188 גייד תורחתל תופמ ךרוע 18

 םישרוש ()
 יחא רמוש 1
 החפשמ ץע 19

 בטחמ תועצמאב טוטרש ()
 טוטרש 6%
 טוטרש תנכותל םירזע 6%

179 
0 
16 
19 
00 
21 

 ידמימ תלת טוטרש

 םיפרגו הקיפרג
 6 - םאאד ח
 ןמסטפרד
 הגוצת
 םיכסמ תריצי

 רזע תוינכות - תקיפרג
5 

 ₪4 - חקיפרג תבסח
 הקיפרג תבסחל םירזע
 םימישרת ךרוע
 (יאוחשסיא תחת) םילמס ךרוע
 רזיל תוספדמל תירביעב סיטנופ

 לק רטוטרש 37

 מ ה דא ה ה ה ₪ ₪ ₪ א ₪ ₪ ה ₪ ₪ ₪ ₪ ה ₪ ₪ ₪ ₪ ה ₪ ₪ 9 ₪ = ה ה ד 9 ₪ = ₪ ₪ ₪ ה ₪ ה ה ₪ ₪ ד ה ₪ ₪ הן הם ה ₪ ₪ ןח ה ה = ₪ = = ₪ = = -- = ₪

 6116 דוקימ ביבא לת 1166 .ד.ת "סיבשחמו םישנא* דובכל
 03729516 יסקפ 037295145 לט

 ₪ - (טוטרש) דאק-וד
 תשקח 4
 טולפ חטאד 5
 םיפרגב חגצח 6
 תספדמ ירזע 5

 םיביבחת ()
 סרומ דומיל 06
 ןנגל ךירדמח 06
 ריינ ילופיק 9

 תוקבדמל תוינכות 6)
 תוקבדמ 10
 ו 11

 תאופרו תואירב כ
 !תואירבח ךיא ג
 ישפנ חתמ תקידב 53
 ₪ החאפרמה 5
 ₪4 םייניש תאפרמ לוחינ 26

 רובידו תולוק ,תקיטומ )כ
 רתנספ5 8
 תונוש הקיסומ תוינכות 2ז9
 םייסלק םילילצ 1
 בשחמה בוביד 0

 בשחמ תופש ()
 םיליחתמל קיסייב 0
 םילכ זגרא - קיסייב 1
 ילבמסטא דומיל 1
 לקספ וברוט דומיל ד?
 .לקספ וברוטל יפארג ךרוע 3
 4 8-76 דומיל 11
 841011 דומיל 2:5
 ₪47 6 תפש דומיל 3
 רלבמסא ירזע 28
 סיזאוא 5%
 לקספ וברוט יכסמל חרזע לז
 1 לקספ וברוטל חרזע 1
 6 תפשל תויצקנופ 9
 ₪ תפשב תונולת 1
 401 ירזע 24
 אא ך5א תונכות חותיפל םירזע 2%

 םינותנ תונוילג (כ
 628 חיבוק ןוילג 7
 ריחמ ןוילג 26
 תולק ילק 9
 ףורתפ אצמ 0

 תקיטטיטסס ()
 1 חטריג חקיטסיטטס 1

 בשחמל םירזע (כ
 סטסיסל סירזע 4
 47 בשחמ תקידבל םירזע 5
 ןורכז תקידב 6
 סירזעו ןורכז ינחבמ 7
 בשחמה תקידב 8
 קסידאנא 9
 חישק ןנוכ תקידב 20

 סוד ירזע כ
 חרזע יכסמ 21
 תוינכותמ חאיציל םירזע 1

 .טקסיד יבג לע תוירוביצה תונכותה לש אלמח גולטקח תא יל וחלש
 ףרצל וא תושקובמה תונכותה תא ןמסל אנ ) המישרח יבג לע תונמוסמה תוירוביצח תונכותח תא יל וחליש
 (תמישר
 כ-10 לע קיש תאזב ףרוצמ
 הזיושטרכארשי :סיטרכה גוס :יארשא סיטרכב סינימזמל
 ;טיטרכח רפסמ

 סםש

 .(חולשמו לופיטט ימד ח"ש 7 + טקסידל ח"ש 15 יפל)

 :דע ףקותב

 ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ = ₪ רש = ₪ = ₪ = = כ = ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ = = ₪ = ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ א ₪ = ₪ ₪ ₪ א ₪ מ ₪ =

 -"-חחסתחב ..,,....

 'סקדייס" תוינכות
 טומריפלו חקתעחל םירזע
 יסזוי ירזע
 תוירפסב לופיטל םירזע
 טסכיב לופיטל םירזע
 סו4
 1 סוד ירזע
 גק16קןטפ 'בח סוד ירזע
 וא /45(-] יצבק יכרוע
 חישק קסידב לופיטל תינכות
 וקייב לש וירזע

 םיצווכמ םיצבקב חתנגתו לופיט - םירזע

 [ 16 וויכל תינכות - קרא-לא
 84 םסיסוחד סיצבקב לויט - זש
 םיסוחד םיצבק לוחינ
 הווצא ךרוע
 רטסמטאב
 צבוק גצח
 יאמ סיס ,רוצע
 סוריו יטנא

 חישק קסידל םירזע
 1 חישק קסידל םירזע
 2 חישק קסידל םירזע
 חישק קסידל יוביג

 ןטמל םירזע
 ךסמ תוימדח

 טלוקרה ךסמ יבג לע 6( 47 ל תימדח

15 

 ם043"ל םירזע
 םישקמ ירזע

 \ז/8 תוינכותו ןורכיזל םירזע
 א(/8 תוינכותב לופיט
 758 תוינכותב לופיט

 םיטירפת תוינכות

 ₪4 - קזח טירפת
 ₪4 * 2 יטמוטוא טירפת
 ₪4 * חישק קסידל טירפת
 ₪4 * טירפת ודנמוק
 םיריחמ םיטירפת

 תונוש - םירזע

 תינכותב שומישח ירחא בקעמ

 ךסמל םירזע

 ךסמה יעבצל םסירזע
 ןמס ירזע
 ךסמהח לע חנגחל תוינכות

 תונולחו תומישמ יוביר - םירזע
 תונולח דוקיפ
 ₪ * סקימיו
 תוינכותח לגלג
 קיטמסוד
 קט" עטא

 תספדה ירזע

 תספדמה לע חוקיפל םירזע
 ןוספא תספדמל םירזע
 זז[ - ןוספא תספדמל םירזע
 ו'גרזייל תספדמל הספדח ירזע
 זז - הספדח ירזע

 םילילמת ידבעמ

 4 6 ןבתכ ₪
 ח-ילגנא םילילמת דבעמ %* 

 ביתכ תואיגש קדוב
 ה4"יטנופ ןולימ - 'גרזדג 9

 ₪0"תופדרנ םילימ * ןולימ
 תירבעב יפארג ןלילמת * גת.מ

 תיתוכאלמ תיצנגיליטניא
 תויעבח רתופ
 ןלילמת- ? תובשחמה תארוק

 תורחתל ותודמעומ גיצמ ןובנ ינד *
 םירבד ןומה ותחתמאבשכ ונלש תיתרקויה
 ול עיגמש בשוח אוה םללגבש םיבוט
 ה'גנינה יבצ לש רידא ףסוא :ראותה
 38 ,תובוב 14 םג ובו הנוט לקושש
 םיסקימוק 3-ו תירבה-תוצראמ םיסקימוק
 תוכרע שולש ,יובמייג ,ודנטנינ ,ץראהמ
 חמור יכרכ תשולש ,םינוקרדו םיכובמ
 ,םימואתה תע יכרכ תשולש ,ןוקרדה
 ,ושו? ינותיע לכ - ןבומכו

 שיש ןייצמ הילצרהמ (13) ןמרקוצ ןוני *
 םע בשחמ ,םיקחשמ הרשע םע הגס ותושרב
 .םיקחשמ השימח םע יובמייגו םיקחשמ האמ
 םיכובמ קחשמו םיסקימוק ןומה ארוק אוה
 אוה יובמייג תא ,םינש שולש רבכ םינוקרדו
 לעפמב דבעש רחאל ויתונוכסח יפסכב שכר
 .לודגה שפוחה לכ ךשמב

 תא תונומתב ונינפל גיצמ ןמטוג ירוא =*
 12 םע ודנטנינ .ותושרבש םיקחשמה ללש
 בשחמו םיקחשמ 104 םע הגס ,םיקחשמ
 םינוקרדו םיכובמ קחשמ אוה .64 רודומוק
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 תא ול שי ,ןהככ עובש ידימ תועש שמחכ
 התע הכחמ אוהו ,ונלש םינותיעה לכ
 הגס לש סיסנ'ג תכרעמל םייניע ןויליכב
 ,(םיקחשמ השולש רבכ ול שי)
 ול שי .יתימא רנוילימ ץמנייטש רימא =א
 15 םע יובמייג ,םיקחשמ 300 םע בשחמ
 הגסו םיקחשמ השולש םע ריגמייג ,םיקחשמ
 הנש רבכ ס8ס קחשמ אוה .םיקחשמ 21 םע

 .הנוכמ יקחשמב תועש הברה הלבמו יצחו
 ול ןיא :דואמ תי?ווצ ,תחא היעב קר ול שי
 .םידומילל ןמז קיפסמ
 .ודנטנינלו בשחמל רוכמ (13) ישער ןרע *
 םעפ לכבו ודנטנינ יקחשמ תורשע ול שי
 תועש בשוי אוה ,שדח קחשמ לבקמ אוהש
 לכב קחשמ םג אוה .ותוא םייסמש דע
 םימסרפתמש הלא דוחייב ,בשחמה יקחשמ
 הקיקשב ארוקו ,םלוכמ קילדמה ןוחריב
 .היזטנפ ירפס
 מבי ,הגסל רוכמ ינא" :בתוכ רמה ודיע =*
 םימי המכ קחשל לוכי ינא .הנוכמ יקחשמו
 תא רומשל לוכי ינאש דע (ןושיל ילב) ףוצר
 שדוחל ח"ש 300 ךרעב איצומ ינא ,קחשמה

 ,(בוט יכה יאתבש בכוכ) הנוכמ יקחשמ לע
 הרייס לש םיקחשמה לכ תא טעמב יל שי
 יקחשמ לכ תא טעמכ יתמייסו ,סקימניידו
 הגס קחשמ וא טסווק לכ לע עדוי ינא .הגס
 תונורתפ יתושרב .רואל אצויש שדח
 הנקא בורקב .הגס יקחשמ בורלו םיטסווקל
 ."הגס לש סיסנ'ג השדחה תכרעמה תא

 טילחה אוהו הזומה החנ רקנמ ןולא לע א
 ולש ,בתכש םיריש תועצמאב ונתוא ענכשל
 דמוע אוהש ןייצמ םג אוה .ראותה עיגמ
 רוחשה חרקה ןוקרד תקתפרה תא םייסל
 בשחמב םוי לכ טעמכ קחשמ אוה ,בשחמב
 ול שי ,םיאבשחמ ןודעומ םיקהל הצורו
 דואמ בהלתמ אוהו רטסלב דנואס סיטרכ
 .ונלש ןותיעהמ

 \/ו?ל םיריש
 ןוחרי אוה וו?
 ןועגישה ןוחרי
 ןוסגמו ודנטנינ הגס
 ןוקסיד-טקפמוקו לפא ,הגימא
 םינוקרדו םיכובמ
 םירוטה תא םילעמ
 רוטאידרה תא יל ףרוש ווק
 ףוריטה תא יל שדחמו
 הרונמ ומכ קילדמ אוה
 .ףורש ולמשרמ לכואו

*- * -* 

 ףרוטמ ינא ו לע
 ףרפרש רבוש ינאו
 רדהנ הב יאק
 רדוסמ הכ ו
 קילדמ שממ אוה
 ןועגישה תא קילדמ
 ותוא םיארוקש יתיאר
 ןוזליח לש תיבב
 יטסנטנפ אוה ווק
 הנהמ הכ םגו
 ןועגיש איש אוה ווק
 ןוקרד םוש וילע םייאמ אלו
 תואקתפרה ירופיסב אלמ
 תוכיסנו םימחול ,ודנטנינ ,הגס
 ףוסה דע ותוא ארוק דחא לכ
 .ףוחה לע ותוא םיארוק םמעשמשכ

 ,דואמ ונטבלתה ,ליגרכ ?םעפה הכז ימו
 תא קינעהל ונטלחה .דואמ...ו דואמ ,דואמ
 חלש אוה יכ ,ןמטוג ירואל ףסכנה סרפה
 .ותויקווצל החכוהכ תונומת ןומה ונל

 ומכ םיירוקמ תויהל םיליחתמ םתא =<
 ולכתסת .תויהל םיכירצ םייתימא םיואוקש
 וחכוויתו םדוקה ןויליגב םכלש דומעב
 בלשל םתעגה אל ןיידע ,לבא .ונקדצש
 הלאכמ יופצש המ ,תטלחומה תוקרפתהה
 ,ונלש תוחבשתה בר רתכה תא םיאשונש
 ושקבת ,הארמה לומ ודמעת :ונטלחה ןכל
 הפי יכה הזופב םכתא הארתש הפי הנממ
 וסנת .םוליצה תא ונילא וחלשתו םכלש
 םיבשוח םתאש יפכ םכמצע תא תוארהל
 ואיצות ,ףוצרפ ושעת .ונתוא עשעשי הזש
 יקלח וא םייפקשמ ,םיעבוכ ושבחת ,ןושל
 .[ובשחב תואב תוירכונ תואיפ םג .תוכסמ
 ופרצת םא .קוחצל ונל אב רוציקב
 ,הסג אלו הבוט החידב םג שדחה םכפוצרפל
 ונ ונ ונל ושעי םירוההש ילב םסרפל לכונש
 ונל אב .הללאי זא .ףיכ היהי ללכב זא ,ונ
 וז - קרב-ינב 1409.ד.ת ,בוט שאר סופתל
 .ונלש .תוירכונה תואיפה לש אל .תבותכה

 601 שכ
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 היעב לכ רותפל עיצמ ישער ןרע *
 .03-481941 :;'לט ,ודנטנינ יקחשמב
 עקתנש ימ לכל רוזעל ןכומ ןורש *
 .04-452624 :'לט ,בהזה ןזרג קחשמב
 .שיאב ,דציכ תעדל שקבמ ידרא ןולא *
 .םידימשמש רחאל הניפסל םיתתואמ ,חרקה
 14/7 ייסרמ :ותבותכ .תיסורה תללוצה תא
 ,35594,הפיח
 הצור ,הפיחב 12 םיובנסינמ יקצוטס ןר *
 סנכיהל ,1 יראלב ,רשפא ךיא תעדל
 ילבמ תונחב םינוקש ןייה םע תינומל
 תא םיחקול ךיאו ,התשיו ותוא חקיי גהנהש
 ? תולולגה
 ,הרדחב 44 םילשורי 'חרמ ,קרב ריפוא *
 901( שחלה תא םיגישמ דציכ תעדל הצור
 = וו הדלזב

 ןיב תונויער תפלחה
 ךובמ יטילש
 580 ינקחש" :רודמל תבתוכ למה ןרק *
 םישקתמ ,ם8אס לש עקרמ ואבש ,םיבר
 המכ הנה ,הלאכל .עזגב וא תומדב רוחבל
 ;םיפיט
 םא .רתויב הבוטה תומדה הזכ רבד ןיא א
 ,בנג וא םחול ,ןהככ ם80-ב קחשל תינהנ
 .אסאס-ב םג הלא תויומדב ךשמה
 ,הירוגטק התואב שודיח שפחמ התא םא א
 רתויב הנהמ וניא דיאורד :תוציע המכ הנה
 םידיאורדה לש היכרריהה :הטושפ הביסמ
 יאדכ ןכלו םיישק תררועמ הרוצב היונב
 תומד הניה ןידלפ .ם"השה םע ץעייתהל
 ראשה .הליחתמ תומדל דוחייב ,רתויב השק
 דואמ הגאב5ח-ה ,רתוי רחואמ בלשל התוא
 ,ויתובוחב תירעזמ תועיקבב ךורכ ךא ,ףיכ
 ,טושפה בנגה ינפ לע ףידע וניא הססש5-ה
 םא אלא ,םגהס איה הדיחיה הרירבה ןכלו
 רחבמ שי םש ,םיבנגל רפסה תא ךל שי
 - תצורה אוה םהבש בוטהש ,לודג
| 55 

 אל םינהוכל .עזגה תא רוחבל שי התע =*
 ,המיאתמ תומד לכ טעמכו רחאמ סחייתא
 יתייה אל .םימחולה יבגל רבד ותואו
 בנג יכ םחול תויהל בנג וא ןוטוזל הצילממ
 דיקפתב םינהמו םימיענ ,םילק םייח השעי
 הז

 ה-322

 ךתצובקב שי םא :ם"השל תפסונ הרעהו
 דחאל חינת לא ,(ןהכ אל) םישחל ליטמ
 קזח היהנ אוה זא יכ ,פגּהס תויהל ךינקחשמ
 ,שא רודכ ומכ םימסקב דוחייב) רתויב
 ,(תומדה לש ןויסינ תגצה לע םיכמתסמה
 ליטמ לש הוולשה לע תושק עיפשמש המ
 ",ותלוכי לכ וזש ,םישחלה
 םיאבה םירפסה לע ץילממ ,ןמלוש ויז *
 תונויער בואשל רשפא םהמ ,םימ"השל
 :תואקתפרהל
 .הדנא לאכימ - רמגנ וניאש רופיסה
 .ןיקלוט - טיבוהה
 .ןיקלוט - תועבטה רש
 יסיירטו זיוו טרגרמ - ןוקרדה חמור תרדס
 ,ןמקיה
 יסיירטו זיוו טרגרמ - לפואה ברח תולילע
 ,ןמקיה
 .יליוו ןתנו'ג - םסקה ייא תרדס
 :תילגנאבו תירבעב ןוטסגניבל תרדס לכ
 שאה רה תגספמ ףשכמה ,םיכיסנה קבאמ
 ,ללחב עסמו
 .ףושיכ תרדס
 .קוקרומ לקיימ - תוברחה תליגמ
 ,קוקרומ לקיימ - לואשה ברח
 ,קוקרומ לקיימ - רעסה יבא
 .תוחכשנ תוכלממ תרדס
 ,לאינד ןנוק - דבאש םלועה
 ,צשו? ףוסבש סקימוקה

 םי2|ןש/ה םירוהה תניפ
 ;רפסמ ,בד םיארוק ויבאלש שיפ יבוק =
 התוא קחשמ אוה .לודג ואו? אוה יבא"
 ינאשכ הלילב לבא ,ןיינעתמ אל אוה וליאכ
 אוה | .ירדחל אבו םימעפל םק אוה ,ןשי
 דע טקשב קחשמו ודנטנינה תא ליעפמ
 ול תולגל הצור אל ינא ,רקוב תונפל שולש

 ןויליגב הז תא ארקי אוה לבא ,עדוי ינאש
 ."אבה
 שדוחכ ינפל" :ההוזמ יתלב ?ווומ בתכמ =*
 יתעגהשכ .תירבה-תוצראב יובמייג יתינק
 הלימה תא עמש ילש אבאו התיבה ותיא
 קחשמה תא ילש אמאל ףטח אוה ,סירטט
 ,םייתעש רובעכו רדחב רגתסה ,םיידיהמ
 ידכ תוריהזב תלדה תא החתפ ילש אמאשכ
 לע בשוי ותוא התאר ,הרוק המ תוארל
 .קחשמ...ו העיז תילולש ויתחתמ ,הטימה
 תוברק ינאו יחא ילש אבא םילהנמ זאמ
 ."יובמייגב הטילשה לע םיקסופ יתלב

 ו2ו\צ התוא רייצ

 :ןואגב שדוחה ואשיי דבכנה ראותה תא
 ןורש ,דגנמ יעור ,ימלוס ןרע ,ירוצ ינור
 ירוא ,שייע יטומ ,ףודיוד יאחוי ,ץיבוקציא
 םירויצהו .ןלוג לטו ימדש ןורוד ,טחוש
 יאחוילו דגנמ יעורל םיכייש ורחבנש
 .ףודיוד

 םדוק ןויליגמ ךשמה

 ור
 הסינכ רדח -1

 לוגעו ךלכולמ לודג רדחב םיבצינ םתא"
 .םירטמ העבש הבוגבו םירטמ השיש רטוקב
 םינבא תמירע .המדאמ היושע הפצירה
 הנטק םימ תכירב ךותב תרזופמ תונטק
 ץע תותלד .םתסנכנ וכרד רוחל תחתמ
 ,םיפי םיחותיפו הזנורב יטושיק םע ,תונטק
 +8 .ןופצמו הרזממ תואצמנ
 ₪5 || 1.5 לש לדוגב חתפ ,םורדה
 ,בחור רטמ 1.5 לע הבוג רטמ
 תלדה .הלעמ יפלכ ליבומ
 לוענמ ידי לע הלוענ הנופצ
 ןמ תאצוי תוכיאב תכתממ
 ירוח ינש תלעבו ,ללכה
 לש יברעמה קלחה .חתפמ
 יתלב ךשוחב ףקומ רדחה
 ררתשמ יסרא טקש ,רידח
 םימה ףוטפטמ ץוח ,רבקב
 הכירבל רדוחה ךשמתמה
 ",ץוחבמ הנטקה

 תא תפפואה הכישחה
 ללגב איה יברעמה קלחה
 לטוהש "ידימת ךשוח" םסקה
 ,םש ראקקאננא ידי לע
 תא ונחב םינקחשהש רחאל
 ךותמ םיאצוי ,הביבסה
 ינש ,תנבומ אלה הכישחה
 םצע ימלג םהינש .םירמושה
 .תוברח עברא דחא לכלו

 ,2 שגרד :(2) םצע ימלג
 תופקתה ,50,54 פקנ ,6* פק
 העונת ,קשנ יפל קזנ ,4
 היטנ ,12 לארומ ,(6
 טס האר .500 נקנ ,ילארטינ
 ."םלוג" תחת החמומל
 ףוקתל םילוכי הלא םירוצי
 םינסוחמ םהו ,תחא תבב םינקחתש ינשל דע
 | ,למשח תופקתהו ,שא ,רוקל

 הכישחה תא םילטבמ םינקחשה םא
 המודה ,הנטק ץע תלד םיאור םה ,המוסקה
 תלדה ךא .ןופצבו חרזמבש תותלדל
 .החותפ טעמ תבצינ תיברעמה

 םה ,םימלגה תא וחצינ םינקחשהש רחאל
 לעמ הלעמל דדוב באז תללי לוק םיעמוש
 ,דדוב םש בצינה ייגרס לע תובשחמ .לתל
 .םחומב ףולחל תולולע
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 זחה[וו'5 דה
 .יכרב

 תירוקמה הסינכה - 2
 דע ,הלעמל הליבומ וז הרצק הסינכ

 .קיתע חיטב הסוכמה םינבא ריק לש הצקל
 םינבא ריסהלב ןמז םיזבזבמ םינקחשה םא
 ,הלוענ הנטק הבית םיאצומ םה ,ריקהמ
 והשימ םא .ריקב םירוחה דחא ךותב הבוחת
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 .ןובקיר וא הנקיז לש םינמיס
 םישחנ השולש םירתסומ הביתה ירוחאמ

 תא םיעיתפמש ,(םיליגר ,םיליער)
 דחוימ והשמ םישפחמ אל םה םא םינקחשה
 .הביתה ירוחאמ

 ,תחא הפקתה ועצבי הלאה םישחנה
 םא .חורבל וסני ןכמ רחאל בוביסבו
 .םימחלנ םה םתוא םיספות

 ,6* פקנ, 2 שגרד :(3) רובה סרא ישחנ
 דועו 1-4 קזנ ,הכישנ 1 תופקתה 15, 10 ,2

 הקתפרה
 .םיכשמהב

 1 הגרד םחול ומכ לצינ ,(6018 העונת ,לער
 טס האר .25 נקנ ,ילארטינ היטנ ,7 לארומ
 ."שחנ" תחת ליחתמל

 הביתה ירוחאמ םיבוחת הלאה םישחנה
 םשמ חורבל םיצור קרו םימי המכ רבכ
 םינבאו םיעלס שי הביתה ךותב .,רהמ
 .הנווכב םש חינה ראקקאננאש תוישפט

 ידי לע תדכלוממו הלוענ הביתה =
 דגנ הלצה ולגלג) לַער תכיס
 .(םיבוביס 2-5-ב תוומ וא לער
 וא ,ודימ הביתה תא ליפמש ימ
 רחאל ץראה לע התוא חינמ
 שבוע ידא ררחשי ,התוא חתפש
 .ריואל בוהצ

 וניא שגרד :בוהצ שבוע
 1 תופקתה ,14 פקנ ,2* פק ,בושח
 ,םידאמ קנח דועו 1-6 קזנ ,םידא
 הגרד םחול ומכ לצינ ,0 העונת
 היטנ ,בושח אל לארומ ,2
 טס האר ,25 גקנ ,ילארטינ
 .ליחתמל

 יברעמה רבקה - 3
 הזה רדחה לש קלחה לכ

 םינותנ ,וילא ליבומה ןורדסמהו
 םא ."ידימת שוח" םסקה תחת
 ,םצעה ימלג תא וחצינ םינקחשה
 םיניכמ רבכ הז רדחבש םירוציה
 םינקחשה םא .תדוכלמה תא
 םה ,ךשוחה םסק תא םילטבמ
 :םיאבה םירבדה תא םיאור
 ץעה תלד ירוחאמ רצה ןורדסמה"
 עופישב טעמ ליבומו רצק אוה
 ןטק רדח אצמנ ותיתחתב .הטמ
 .וכרד םתסנכנש הזמ רתוי
 םינבא יתש םיאצמנ רדחה זכרמב
 1.8 לדוגב תחא לכ ,תותתוסמ

 רטמיטנס 60-ו בחור רטמיטנס 90 וא רטמ
 תבכוש ,הלא םינבאמ תחא לכ לע ,הבוג
 םישפועמ םידגבב השובל ,הפוג תיראש
 הזנורב ןוירשב תושובל תופוגה .םייולבו
 תודסקב םיסוכמ םישארה .ןימוי קיתע
 םיררופתמ טעמכו םימקועמ םיניגמ .תולודג
 הזנורב ברח דחא לכלו ,םהילגר תא םיסכמ
 תוחנומ רדחה תוריק ךרואל ,והזח לע
 םיקשו תוברח ידירש ,תוקיתע תובית
 .םהינימל

 6 וכ



 ירחא טעמ םיילגר קוסיפב תדמוע תומד
 ,קצומ םדא לש ותומד יהוז .םינבאה יתש
 .וינפ לע עור אלמ ךויחו ,רעוכמ ףוצרפ םע
 ירוחאה ריקה תא תוארל רשפא רוציה ךרד
 הארמב םיטיבמ םתא דועב ,רדחה לש
 תולעל ליחתמ ,רהוז ,רופא ןשע ,דירחמה
 ",רדחה ללחב תובעתהלו הפצרהמ

 לש תלטובמ אל הרובח ליכמ הזה רדחה
 רוציה .ראקקאננאב םינימאמה םיתמ לא
 ןוטיראפא אוה םינבאה ירוחאמ
 ןהכל החמשב ףרטצהש (גקפגהוזוסא)
 ןוטירפאה תא םש ראקקאננא .ףרוטמה
 ראש ירוחאמ .םיתמ לאה תיילוח שארכ
 תומשנ המכ םג תואבחתמ רדחב םיצפחה
 לש תוומה שדקמל וכשמנו ונועש תותוועמ
 םיאפר הנומש םה ולא םירוצי .ראקקאננא
 אבחתמה פקנ 25 לעב דחא ,םינזקנ ינשו
 אוה ךכו ,הסינכה תלד דיל לודג ןוראב
 םיסנכנ םהש עגרב םינקחשה ירוחאמ אצמנ
 תוימומ ןה ןבאה תובצמ לע תויומדה .רדחל
 .הפקתהל םוקל תונכומה

 פקנ ,*** 10 פק ,0 שגרד :ןוטיראפא
 ,3-8/3-8 קזנ ,םיינרופיצ 2 תופקתה ,3
 ,10 הגרד םסוק ומכ לצינ ,(18/54 העונת
 טסב האר ,3000 נקנ ,עשר היטנ ,10 לארומ
 ,("םוטנאפ" תחת) החמומל

 ,15 ,20 פקנ *3 פק ,5 שגרד :(8) אפר
 זוקינ קזנ ,1 תופקתה ,16 ,17 ,2א18 ,4
 םחול ומכ לצינ ,(6) 18 העונת ,היגרנא
 ,50 גקנ ,עשר היטנ ,12 לארומ ,3 הגרד
 .ליחתמל טס האר

 ,25, 30 פקנ ,**4 פק ,3 שגרד :(2) ןזקנ
 היגרנא זוקינ דועו 1-6 קזנ ,1 תופקתה
 ומכ לצינ ,(24) 72 הסיטב ,(12) 36 העונת
 נקנ ,יעשר היטנ ,12 לארומ ,4 הגרד םחול
 .םדקתמל םיקוח טס האר 5

 33 פקנ ,1+ 5** פק ,3 שגרד :(2) תוימומ
 ,הלחמ דועו 1-12 קזנ ,העיגנ 1 תופקתה ,5
 ,5 הגרד םחול ומכ לצינ ,(18)6 העונת
 טס האר ,575 נקנ עשר היטנ ,12 לארומ
 לש העפשהה תא חכשת לאו ,םדקתמל
 .םהלש דחפה קותיש

 ,רדחל םיסנכנ םינקחשהשכ :ברקה רדס
 ןשעה תא רוציל ליחתמו ,םק ןוטירפאה
 וא רדחל הסינכב אצמנש דחא לכ .ולש
 דגנ הלצה לוגלג לגלגל בייח ,ומצע רדחב
 השיש ךשמל טנפוהמ תויהל וא םימסק
 םינקחש ינש תוחפלש עגרב .םיבוביס
 םדו רשבל ןוטירפאה ךופהי ,םיטנפוהמ
 ,עשיה ירסח םינקחשה תא ףוקתיו

 ,תישחומ הרוצל ךפוה ןוטירפאהשכ
 םינזקנהו ןבאה יקולבמ תומק תוימומה
 תומוקמו םיללצה ירוחאמ םימק םיאפרהו
 ירוחאמ אפרו ןזקנ שי .םהלש אובחמה
 ואובי םהו ,לודג ןורא ךותב ,הרובחה
 תא םוסחל ידכ הרובחה ירוחאמ
 םילטבמ םניא םינקחשה םא .םתומדקתה
 קר הטיש התואב םיפקתומ םה ,ךשוחה תא
 !הרומג העתפהב

 שיו תובוקר תובית תורזופמ רדחב
 םיאלמ םלוכ ,םינשי םידכו םיסרח הברה
 תוריקה לע .ןשי דבו םיבוקר םידגבב
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 טעמ קשנ ילכ דועו ברק יניזרג םייולת
 חתפמ קר יולת םהיניבו םייבטימירפ
 םיצוחנה תוחתפמה ינשמ דחא והז) ,תשוחנ
 .(תינופצה תלדה תא חותפל ידכ

 זכרמב םיקולבה דיל קדוב והשימ םא
 תיארנש תפצרמ תולגל לוכי אוה ,רדחה
 לש בלושמ חכ בייח) הזזה תפצרמ ומכ
 ,ןטק רוב היתחתמ .(רתוי וא םישימח
 םיצפחה .םירוציה לש םרצוא תא ריתסמה
 תרוצב םורטקלא תכיס :םש םייובח םיאבה
 דיל טושיק ,(זפ 1000 הווש) באז שאר
 בהזמ םירתכ ,(זפ 2000 הווש) םויניטלפמ
 יוליגל הטמ ,(זפ 10,000 דחיב םיווש) ףסכו
 20 לעב ןואאגאס סו אוגבוס םשדםסזוסא) םסק
 "הריצי" !:םסקה תליגמ ,םישומיש
 יוקיש - םייוקיש השולשו ,(6ה5דוסא)
 לאב הטילש יוקיש ,קורי ןוקרדב הטילש
 .לער לרטנמ יוקישו םיתמ

 תיחרזמה הרעמה - 4
 םהש

 החלצהב ןיזאמ הרובחהמ והשימ םא
 רחאל .קונחו ךומנ קוחצ עמוש אוה ,תלדל
 תא ראת ,תלדה תא וחתפי םינקחשהש
 ;םיאבה םירבדה

 לע םייולת םידיפל ,ןורדסמה ןוויכמ"
 רדח לא הטמ ליבומש רצקה רבעמה תוריק
 לוקו םיכומנ תולוק ,םכל עודי אלש לדוגב
 ".הטמל רדחהמ םיעמשנ יארפ קוחצ

 :ארק ,הטמל תדרל ומייס םינקחשהשכ
 אתה תא םיריאמ ןשע ילעמ םידיפל ינש"

 .הסינכה רדחמ רתוי ןטק הארנש לודגה
 ןבא יעוביר השולש ליכמ רדחה זכרמ

 ליפוט לש וובק
 2-1 דד

 םימחול העברא םיבשוי םהילע ,םילודג
 לכ .רעיש ירוחשו םיירירש ,םילודג
 "המ םושמ ךא ,רוע ןוירשב םישומח םימחולה
 .ליגרהמ טעמ הנוש הארנ םרוע

 ןיבש לודגב תוניינעתהה זכרמ
 ,הבוג רטמ 2.1-מ תוחפ הפיט אל ,םימחולה
 רבכע קיזחמ ,יעצמאה ןבאה אסכ לע בשויש
 הצק םע ול קיצמו ,ויתועבצא ןיב לתפתמ
 ןבאה תואסכ לע םיבשוי םימחול ינש .וברח
 ,ודיב ברק ןזרג םע דחא לכ ,םיינופצה
 יעיברה םחולה .ודיצל הנכומ הלודג ברחו
 םע קחשמו ,ימורדה ןבאה אסכ לע בשוי
 .ובג לא הרושק תפסונ ברח .תינדי וד ברח
 םוקל םימחולה תעברא לכל ןמיס והז
 .םימיא תוחרצב ,םינקחשה תא ףוקתלו
 הני'גומ ימחול םצעב םה הלאה קנעה ימחול
 .ראקקאננא ידי לע ורכשנש (אטנואא)
 רחא ופדריו שפנ ףוריחב םימחלנ םימחולה
 .וחרבי םה םא הרובחה

 ,* 8 פק ,4 שגרד :(4) הני'גומ ימחול
 דועו קשנ 2 תופקתה ,43, 45, 50, 58 פקנ
 36 העונתה ,דחפ + קשנ יפל קזנ ,דחוימ
 ,9 לארומ ,8 הגרד םחול ומכ לצינ ,(12)
 .החמומל טס האר ,1750 נקנ ,עשר היטנ
 ,םירוציה לע אצמנ רדחב דיחיה רצואה
 םימולהי הסוכמ די אשנמ אשונ םהמ דחא
 ליכמה קיקש שי ינשלו ,זפ 3000 יוושב
 ,(זפ 2 ,100.500 זפ 1000 ) םימולהי השימח
 "ןוסחיאה קש" תא שי תישילשה תצלפמל
 תוסיפב זפ 5000 ליכמה (848 0 סו .סוא6)
 הרובחב לודגה .תוארשרשו תוכתמ ,בהז
 ,.1 רפסמ רוזא תלדל חתפמה תא אשונ
 .וראוצ ביבס רושקו בהזמ אוה חתפמה
 לא דגנ +2+/4 ןויגפ אוה ולש ןויגפה
 .םיתמ

 תינופצה תלדה - 5
 הלוענ וז תלד ,םדוק רכזוהש ומכ

 .הבר המצוע לעבו םוסק ,דחוימ לוענמב
 ,רבע ןמזב םידמג ידי לע רצונ לוענמה
 .ןמזמ דבא רבכ בוש ורצייל ךיא עדיהו
 לוכי אוהו לוענמ ירוח ינש שי לוענמל
 -ו 3 םירדחמ תוחתפמה ידי לע קר חתפיהל
 תבקינל הסינכה הלא תוחתפמ אלל .4
 לומ דימע לוענמה .תירשפא יתלב ליפרט
 הרקי אל יכ םא ,ותוא ץורפל ןויסנ לכ
 לוענמה .ותוא ץורפל הסנמה בנגל םולכ
 ינפמ טלחהב םינסוחמ תלדה תוביבס לכו
 (אאססא ומכ) םינוש הצירפ ימסק תעפשה
 תלעב תלדה .ותוא תתפת הלאשמ קרו
 םא .רבשיתש דע פקנ 750 לש הגיפס רשוכ
 ולכוי םה ,םהידדומתמ תא וסיבי םינקחשה
 זפ 5000 דעב ורכומלו לוענמה תא תחקל
 ידי לע תחתפנ תלדהש עגרב .רתוי וא
 הלגמו הלק הקירחב תחתפנ איה םינקחשה
 ;ארק .הירוחאמש המ תא
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 לזרבה תלד ירוחאמ אצמנה ,רדחה"
 תמצועש תויששע יתש ידי לע ראומ הקזחה
 םתא .הכומנ המרל הדרוה ןהלש הראהה
 השולש ליבומה תוגרדמ םרג הצקב םידמוע
 אוה ,הציב תרוצב יונבה הז רדח ,הטמ רטמ
 ריבעמ ,םכימימ םתיארש םירזומה דחא
 די יכ הארנו ,יופש םדא ףוג לכב תרומרמצ
 .תובר םינש ינפל ותוא הבצח תנמוימ םדא
 זכרמב .וב דומעל םכלוכל קיפסמ ולדוג
 ,ירוחאה רדחה הצקל רתוי טעמ ,רדחה
 ףחרמ ,הפצרהמ רטמ השולש לש הבוגב
 ,םיקירבמ םישקשק אלמ ,רזומ ,לוגע רוצי
 ,קנע הפ ול שי ,רטמ 1.2 ךרעב ורטוקו
 4  אלמ ,הצקל הצקמ ערתשמה
 |  תומודאו תורוחש םייניש
 | םישוחימ תוצובקו ,םדכ
 תואצויה םייניע םהילעו
 לעמ שממ ,ןוילעה והצקמ
 תחא ןיע תאצמנ הפל
 םישרמה הזחמה לכ .תיקנע
 ",ןיע ףרהכ םכל הארנ ,הזה

 ,רדלוהיבה ןבומכ והז
 ידי לַע ןאכ םשוהש
 לע רומשל ידכ ראקאננא
 ,חתפה

 ,7/2/0 שגרד :רדלוהיב
 /20/50 פקנ ,***** 11 פק
 דועו הכישנ 1 תופקתה ,2
 דועו 2-16 קזנ ,דחוימ
 לצינ ,(9)3 העונת ,דחוימ
 לארומ ,11 הגרד םסוק ומכ
 .5100 נקנ ,עשר היטנ 2
 ,החמומל טס האר

 לכ דימ תפקות תצלפמה
 איה .רדחל סנכנש המ
 ,רדחה זכרמב דומעל הסנת
 השולש לש הבוגב ךרעב
 שמתשתו ,הפצרהמ רטמ
 לש ומולש םא .היבירי דגנ תוברה היניעב
 המיכסמ הרובחהו הנכסב ןותנ רדלוהיבה
 ופ 5000 תרומת םיכסי אוה ,ענכיהל
 םא .םייוקש וא תוליגמ יתש וא םימולהיב
 שקבמ רדלוהיבה ,םיאנתל המיכסמ הרובחה
 ויפב חקי אוה ותוא קשב לכה םישל םהמ
 תפכיא אל טלחהב רדלוהיבל .קלתסיו
 ,ראקקאננאמ

 הרובק תונורא ,תוביתב אלמ רדחה
 ףסכ תוסיפב םיאלמ םהמ קלח .הזב אצויכו
 םג שי .(כפ 19000 ,15 30000) תשוחנו
 ילכ תמירע .זפ 2000 הליכמה הלודג הבית
 קשנ ילכ רקיעב הליכמה םינשי קשנ
 תנעשנ ,'וכו םינזרג ,תוברח ומכ םידולח
 םינמָיס הארמ הניאש ,תחא תינח ,ריקה לע
 םיבותכה םידחוימה םינמיסהמ ץוח הליגל
 הפדטפאואב+3) "תרזוח 3ק תינח" איה הילע
 ( ה

 ליפרט תבקינ .6
 יתש תואצמנ תוגרדמה םרג הצקב

 לע .תולוענ תולודג הזנורב תותלד
 :תרמואה הקיתע הפשב תבותכ שי תותלדה
 לפנש ,ןופראט ליפרט לש ונב חנומ ןאכ"

 ב

' + 

2-6: 

3% 

2 
. 5 

0 . 5 

 | % : | ו

 ' ד
 - - 8 - 0 א 4 .
%--= | 

20( 

 תחונמ ןאכ חנו ומע ינב םע לודגה ברקב
 לש םירויצ תלדה לע ",םילאה ןיב םימלוע
 .תורצק תוברח םִע םירזומ םימחול

 הילע לטוה ךא ,הלוענ תיארנ אל תלדה
 םסוק ידי לע (וטסוס ססחזגו\) חתפ תליענ
 ,"הלאשמ" ,"החיתפ" םסקה קר .11 הגרדמ
 ,םופסשו ,או0 ,שו83) "םסק לוטיב" וא
 תלדה לע פקנ 250 לש קזנ וא (אאססא
 ,התוא וחתפי

 קשנ ילכב םישמתשמ ןכא םינקחשה םא
 םיהקל וכפהי קשנה ילכ ,תלדה תא חותפל
 והשימ םא .תוכמ יבוביס השימח רחאל
 עמוש אוה החלצהב תלדה ירוחאמ ןיזאמ
 . = - ו ₪ - == 0 --- < 70-71 דו

 ז + ן*
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 ןכמ רחאלו םירזוחו םיכר לומלמ תולוק
 .םירבגתמ

 ראת ,תלדה תא וצרפ םינקחשהש רחאל
 :הרוקה תא תויטמרדב םהל

 ירוחאמ .ףוס ףוס תוצרפנ תותלדה"
 לע ראומ לודג רדח אצמנ הזנורבה תותלד
 לגועמה רדחה .תונטק תורונמו םידיפל ידי
 ןשעו בחט חיר .םיצצונו םיפי םיפיטנב אלמ
 המר לע םידמוע םתא .םכיתואיר תא אלממ

 הטמל תודרוי רטמ הבוגב תוגרדמו הנט
 .יתימאה רדח

 השולש ,תוגרדמה הצק לע םידמוע
 םיפוצרפ םע ,םירעוכמ ,םינמש םישנא
 ןזרג אשונ דחא לכשכ םיליעגמו םיקלוצמ
 .,ושאר לעמ ףנומה ,דואמ ךורא ברק
 רוע ידגב םישבול םינמשה םישנאה
 םהינתומ תא תוסכמה תוכורא תורוגחו
 עורש םהינפ לע .ךולכילו ןמושמ תוטטורה
 הארנה ,עשר לש רעוכמו יתעוז ךויח
 ,רדחה לש ילולפאה רואב רורבב

 םישנא השיש ,הלא םישנא ירוחאמ
 והשלכ םסק שחל טקשב םישחלמ םידמוע
 .חותפ הרובק ןוראל ביבסמ לוגיע יצחב
 דמועה םהמ דחאל הנותנ םביל תמושת

 דמו ד
 ל

 תחא דיב םודא רג םע ,זכרמב
 . לעמ .היינשה דיב והלשכ רפסו
 קורי ןשע הבעתמ ,הרובק ןוראל
 םירזומ םינמיסו תונושמ תורוצ רצויו
 שובלה ,הרובחב ישימח ,םדא דוע .ריואב
 בבותסמ ,קבא הסוכמ הכורא המילגב
 אוהו ,תלדה תא םיחתופ םתאשכ םכילא
 לע רצונ דימ .תויטמרדב וידי תא םירמ
 איש תוריהמב לדגה ,הבע חרק שוג הרקתה
 ".םישנאה תרובחל רבעמה לכ תא הסכמו

 ןמז המכ בושח אל
 תורעמב וזבזיב םינקחשה ₪
 דימ רבקל ועיגה םה .תורחאה . |

 רמג טעמכ ראקקאננא רשאב
 .יפוסה םסקה תא ליטהל
 םה הסינכב םירוציה תשולש
 ם5%ו|| אוה םמשו םירוצי
 ;:ישפוח םוגרתב) 58

 .דימ ומחלי םה ,(לואש יריזח
 3 שגרד :(3) לואשה יריזח

 ,42, 45, 46 פקנ ,*9 פק ,(9)
 קזנ ,קשנ וא החיגנ 1 תופקתה
 54 העונת ,קשנ יפל וא 2
 ,(12) 36 םדא תורוב ,(18)
 ,9 הגרד םחול ומכ לצינ
 נקנ ,עשר היטנ ,10 לארומ
 .םדקתמל טס האר .0

 ,רדחל תסנכנ הרובחהשכ
 תרוצ ילעב ריזחה ישנא
 רחאל בוביס לכ ךא ,שונא
 לפונ םירוציהמ דחא ןכמ
 לכ .קנע ריזחל ךפהנו הפצרל
 3 ליטהל לוכי ריזח שיא
 -2 םע תודחוימ תומסקה
 .ן[ברוקל הלצה לוגלגל

 תמוח תא ליטהש שיאה
 ,"ךשוחה ןמזמ" ןולי'גרק םסוקה אוה חרקה
 םהש זאמ חלודב רודכ םע הרובחב הפצש
 םילולע םה יכ ועדויב .רבקל וסנכנ
 םסקה תלטהב לחה אוה ,רדחל סנכיהל
 עיבפת אל הרובחהש ידכ חרק תמוח
 .ראקקאננא לש םסקה תלטהב

 םע) ,1 שגרד :"ךשוחה ןמזמ" ןולי'גרק
 ,30 פקנ ,11 הגרדב םסוק ,(תעבטו ןגמ םסק
 36 העונת ,קשנ וא םסק יפל קזנ ,1תופקתה
 ,11 הגרד םסוק ומכ לצינ ,10 לארומ ,(12)
 .2700 נקנ ,1ז היצנגילטניא ,עשר היטנ
 ,חלודב רודכ ,+2 ןויגפ שי ןולי'גרקל
 םייס אוה .האופר יוקישו +3 הנגה תעבט
 (5ופ₪ד) הייאר לש יוקיש ןמזמ אל חוקרל
 .ומצע לע הארנ יתלב יולגו ןגמ םסק ליטהו
 לע הנגה ימסקו חרק תמוח ליטה םג אוה
 .(ךשמהב האר) ומצעב ראקקאננא

 28 םסק עילק ,שיא תמסקה :וימסק
 םירוק ,ידימת ךשוח ,הארנ יתלבל הכיפה
 קרב תכמ ,(;וחפ8גו \) שא רודכ ,(ואש8)
 םוקמל םוקממ הרבעה ,(\וסוזוזאואפ 80(ד)
 ,(ז=ו םקסחד )

 םיסנכתמ הרובקה ןוראל ביבסמ

 = 05 כ



 השולש רבכ הז .ולש םירזעהו ראקקאננא
 תא םילעמו תורמשמב םידבוע םהש םימי
 לש ותמשנ תא דוכלל ידכ עשרה תוחוכ
 הלחה םחולה לש וחור ,םוי ינפל .ליפרט
 העבשה לכ ,דחיב םלוכ ןכלו ,שלחיהל
 תא דחיב ששחלל תועש םירשע ינפל ולחה
 העבשה ןיבמ השימח ,תעכ .םסקה תולימ
 דאמ םישושתו ,תוכומנ תוגרדמ םינהכ םה
 ןהכ והז) עשורמה סירגידול דועב ,ןינעהמ
 ןיידע ,(בר ןמז הז ראקקאננאל רזועש עשר
 .עשרב לודגה ונומא תוכזב וחוכ לע רמוש
 דיחיה אוה ראקקאננא ,ןפוא לכב ,לבא
 אוהשכ ,ןיידע ןנער תיזיפ הניחבמ הארנש
 תושפנה תדיכל רפסמ וחוכ תא באוש
 .ותושרבש

 ,3 הגרד םינהכ ,3 שגרד :(3) םינהכ
 קזנ ,1 תופקתה ,20 וקאט ,10, 12, 15 פקנ
 םילצינ ,11 לארומ ,(6/18 העונת ,קשנ יפל
 .50 נקנ ,עשר היטנ ,3 הגרד ןהכ ומכ

 תחתמ תוחול ןוירש םישבול הלא םינהכ
 ,+1 הלאב שומח םהמ דחא לכו םהיקולחל
 םה ,םחליהל חכ ראשנ םינהוכל יכ םא
 דחא לכ לע .םימסק תניחבמ םישושת
 םיוושש םויניטלפ תוארשרש שי םינהכהמ
 .זפ 0

 םינהכ ,2 שגרד :(2) עשר ירגוב םינהכ
 לע קזנ ,1 תופקתה ,25, 32 פקנ ,6 הגרד
 ,11 לארומ ,(6) 18 העונת ,קשנ וא םסק ידי
 .725 נקנ ,16 המכח ,עשר היטנ

 תניחבמ םיטוחס הכ םניא הלא םישנא
 דחא .טעמ ליטהל ןיידע םילוכי םהו ,םימסק
 הטמ אשונו +1 תוחול ןוירש שבול םהמ
 םירשע םע (פזג;= 05 פזהואוא) האכה
 םימסק יופיר" םסקה תא ול שי .םישומיש

 ןוירש שבול ינשה ."דחפ" םסקהו "םיל
 אוה ,+1 הנגה תעבט דנועו ליגר תוחו
 לוכי אוה .(פף%.א5 פדא" שחנ הטמ אשונ
 םסקה תאו "םילק םיעצפ יופיר" ליטהל
 שבול הלא םישנאמ דחא לכ ."שיא תריצע"
 הוושה עשר לש דאמ לודג שדוק למס
 ,זפ 1000 תוחפל

 ,1 שגרד ,עשר ןהכ :עשרה סירי'גדול
 יפל קזנ ,1 תופקתה ,36 פקנ ,8 הגרד ןהכ
 ןהב ומכ לצינ ,(6) 18 העונת ,קשנ וא םסק
 ,16 חכ ,עשר היטנ ,11 לארומ ,8 הגרד
 ןוירש שבול סירי'גדול ,1750 נקנ ,17 המכח
 לש חכ" ןתונש יוקישו +3 הלא ,+2 תוחול
 ,רוא :םיאבה םימסקה תא םג ול שי ."קנע
 ,לער ,רטמ השימח חווטב טקש ,שיא תריצע
 תרשרש שי סירי'גדולל ,תוומה עבצא
 תביתל חתפמה תאו זפ 900 הושש םימולהי
 .רדחה תניפב לזרבה

 הגרד ןהכ ,-2 שגרד :שבוכה ראקאננא
 וא םסק יפל קזנ ,1 תופקתה ,50 פקנ 83
 הגרד ןהכ ומכ לצינ ,(6) 18 העונת ,קשנ
 ,17 היצנגיליטניא ,עשר היטנ ,12 לארומ 3
 .3250 נקנ ,16 רשוכ ,18 המכח

 - םוסק תוחול ןוירש שבול ראקאננא
 ₪| אזש  תוחורה םלועל ותוא ריבעמה ןוירש
 - אשונ אוהו ,(אאגוו 0= םדחםהםג| 8

 םג אוה ./(אוגסש סח 8( סוצואס) 3 הטאה תלא
 הוא סמ םסק תרזחה לש תעבט אשונ

 0% -30כ

 הנגה תעפשה תחת אוהו ,(פ7םו | ד האו
 .םיליגר םיעילק ינפמ

 :םיאבה םימסקה תא שי ראקאננאל
 ,3א םילק םיעצפ יופר ,2א דחפ תמירג
 ,(8ו ו6ז) ןופדיש ,הכרב ,3% שיא תריצע
 יופיר לער ,2: הללק ,2> ידימת ךשוח
 ,םייניצר םיעצפ תמירג ,םירומח םיעצפ
 .2א םוסחמ ,2> םייטירק םיעצפ יופיר

 האלמ תרשרש םג אשונ ראקאננא
 תועבט עבראו ,זפ 5000 היוושש םימולהי
 .זפ 50-ו ,זפ 250 ,זפ 500 ,זפ 1200 תוושש
 ,חרקה תמוח תא םיצרופ םינקחשהש עגרב
 המידק םיצר םיטושפה םינהכה תשולש
 ןכמ רחאל בוביסב .םינקחשה דגנ םחלהל
 בוביסבו ,רתוי םיסונמה םינהכה ינש ואובי

 ןו'גילרק םג ףרטצמ ,ךכ-רחא דחא בר
 ,ברק

 םסק תא רוצעל םילוכי םינקחשה תעכ
 תגירה - תחא ךרדב קר תומשנה תדיכל
 .ראקקאננא

 לש םינושארה םיבוביסה תשולש ךשמב
 קורי ןשעב םיניחבמ םינקחשה ,ברקה
 ןשעה יעיברה בוביסב .הבעתמו ךלוהה
 קורי רוא ץיפמה םדא ןב לש הרוצל ךפוה
 רצווית תומדה .אתה לכב בטיה הארנש
 ןכיה קוידב הארתו ,הרובקה ןוראל לעמ
 .םחולה תא ראת ןאוויאש

 טיבמ ליפרט ,הרוצ שבול אוה דועב
 .לודג באכו בצע הארנ וינפ לעו ,םינקחשב
 דגנ םחליהל םיכישממ םינקחשה דועב ךא
 חכ ,תומדב לודג יוניש רצונ ,עשרה ינהכ
 לש וחור לע דועב ריואב טשפתי עשר
 חורל ךופהי אוהו עשרה טלתשי םחולה
 םסק תולימ טולפי ראקקאננא .תמעוז
 תסינכ רחאל םיבוביס השימח .דאמ תוקזח
 לש וחור ,חרקה תמוח ירוחאמ םינקחשה
 תינח םירת רדאלארטה טבשמ םחולה
 רתויב קזחה םחולה תא ףוקתתו הרידא
 תכתוחו ריואב תפחרמ איהשכ הרובחב
 ראקקאננא ,ךליאו הז עגרמ .ןיכסכ ותוא
 ,ברקל ףרטצהל ישפוח

 פקנ ,14 פק ,-2 שגרד :ליפרט לש וחור
 36 העונת ,4-14/4-14 קזנ ,2 תופקתה ,5
 ,12 לארומ ,14 הגרד םחול ומכ לצינ ,(12)
 .3500 נקנ ,עשר היטנ

 - םייחב שובל היהש ומכ שובל ליפרט
 .הזנורב יטושיקו ,בהז תופפכ ,ץצונ ןוירש
 לכב .הקזחו תצצונ ,הרידא תינח אשונ אוה
 עפשומ ןברוקה ,והשימב עגופ אוהש םעפ
 דע דחא ףאל בל םש וניא ליפרט ,דחפמ
 עשר ימחול לכ .תמ רחב ותוא ןברוקהש
 םניאו ,םחוכ בורב םישמתשמ רדחב
 .םסק תויגרנא זבזבל םידחפמ

 ,ברקל ףרטצהל ןכ םג לוכי ראקאננא
 והשלכ רפס םע םחלנ אוה תחא דיבשכ
 ליטמו הלא ףפונמ אוה היינשה דיבו
 ,רפסה תא ראקאננאל םיפטוח םא .םימסק
 תא ףוטחל ידכ .םלענ ליפרטו ,רבשנ םסקה
 ,המזויב םדוק תאז ןייצל ךרוצ שי רפסה
 קוחב קודב) תוקבאיהל לוגלג עצבל זאו
 תא ראקקאננאל ןתי רבדה .(החמומל טסב
 תינחהה םע םדוק ףוקתל תונמדזהה

 דחמ[וו'5 דסווח
 ו בל

 .0 לש תוקבאה סיסב שי ראקקאננאל)
 לש וחור - הפצרל לפונ רפסהש עגרב
 תפקותו החמש תגאשב תממורתמ ליפרט
 ןמז רובעכ לסוחמ ראקאננא ,ראקאננא תא
 ידי לע תלסוחמ ליפרט לש וחור םא .המ
 ,תונבצעב חרוצ ראקאננא ,םינקחשה
 םינקחשה רחא ףודריו לסחי יכ עבשנו
 ולש ןוירשה חוכב שמתשמ אוה .דעל
 .תוחורה םלוע ךרד םוקמהמ חורבל
 ,הנטק לזרב תבית תאצמנ הרעמה הצק דיל
 לצא אצמנ הלש חתפמהש ,הלוענ
 העברא ידי לע דכלוממ אוה .סי'גילרק
 ,ןהכל םסק תליגמ ליכמו םינטק לער יציח
 יופירו ,המצוע תרזחה ,האלמ םיתמ תאלעה
 םאופש ספא ₪41, זפ 1000 ןכו טלחומ
 (הםשפזסהח= חזה וה=4| |

 רבקה תביזע
 םה ,רבקהמ םיאצוי םינקחשהש עגרב

 רואו םיננעה ןיבמ האצי שמשה יכ םיאור
 םיסוסה םע עיגמ ייגרס ,הברעה תא ףטוש
 וב .םתחלצהש האור ינא ,םינודא" :רמואו
 אל יכ יתעדי םיננעה ורזפתהש עגרב
 םיכירצ הרדלארט יבשות לכ יכו ,םתבזכיא
 ".םכישעמ לע םכל תודוהל

 םיכישממ םינקחשהשכ ,ןכ-ירחא טעמ
 םיאור םה ,הברעב ,ריעה ןוויכל בכרל
 םידדובה םיצעה דחא דיל תבצינה תומד
 .רמוא םחולה ".םירוביג ,תוכרב" ,רוזאב
 ,םכמלועב הז רצק רוקיבב תוכזל יתחלצה"
 עיגמ ליפרט ".תישיא םכל תודוהל ידכ
 דחא לכ לש ופתכ לע תכמות די חינמו
 פקנ הריזחמ וז העיגנ ,הצובקה ירבחמ
 הגרד לכ הריזחמו ילוח לכ תאפרמ ,אלמ
 ליפרט ,הרובחהמ תמ והשימ םא .הדובא
 רמואו ייגרסל ףוסבל עיגמ אוה ,ותוא היחי
 תרשרש ול ןתונו "ךרדה ליבומ ,תוכרב"
 דחא לכ .(50ה8 סז+ קחסזפסזוסא) הנגה
 וא תוגרד תרזחה ךירצ אלש הרובחהמ רחא
 .תאזכ הנגה תרשרש לבקי ,יופיר

 ןיכרמ ליפרט ,ותדות תא רמאש רחאל
 וניגמו ותינח תא םירמ ,םינקחשל שאר
 םינקתפרה םכל תוארתהל" :רמואו
 םכמוקמ תא ואצמתו יאוולה ,םיליצא
 ,הלעמל קנזמ אוהו "!םילאה ןיב הלענה
 ,לק בוהביהב .םילוחכה םימשב םלענו
 .התומתה ינב לש םלועהמ םלענ םחולה

 םא .הקתפרהה ףוס םצעב יהוז
 הב ךשמה תקתפרה ןכה ,חרב ראקקאננא
 ולש רפסה .םינקחשב בוש םוקנל עיגמ אוה
 ןאוויא דועב ,ברקה רחאל ךרע רסח השענ
 ,הרומכב הריכב הגרדל הלוע בונמויס
 תייסנכ שארב דומעיש הז היהי אוה דיתעבו
 יקוחל תייצל םישנאה תא גיהניו הרדלארט
 .קדצה

 * לרפ עבג :תאמ

 ףשכמה תוציע
 תובושתו תולאשב קוסעת וז הניפ

 .(םינוקרדו םיכובמ) ד"ומ יניינעב

 ;לאוש קילאיב תירקמ הלדנמ ןולא
 הפיח רוזיאב ד"ומ ןודעומ שי םאה *
 ?תוירקהו

 םא םלוא ,הז רוזיאב ימשר ןודעומ ןיא
 ןודעומ םיקהל םיניינועמ םירחא םיארוק
 ,רוזעל חמשנ ,ונילא ובתכיש ,הזכש
 תוומלאה-ןבלו ףשאל תוכרעה םאה *
 ?ןגישהל ןתינ ןכיה ?תירבעל ומגרות

 יבלשב תאצמנ תירבעב ףשאל הכרעה
 תאצל הדיתע איה .םינורחא הקפהו הכירע
 הגישהל היהי ןתינ ,הכונח תוביבסב רואל
 .ד"ומ ירצומ תורכומה תויונחה לכב
 המגרות םרט תוומלאה-ןבל הכרעה
 תאיצי רחאל דימ םגרותת איה ,תירבעל
 .ףשאל הכרעה
 לע םיטרפ תעדל הצור יתייה *
 .םירופב הנש לכ םייקתמה רינרוטה

 אוה (ילארשי םינוקרד רינרוט) י"דט
 .הז םוחתל ץראב רתויב לודגה רינרוטה
 םינקחש 500-כ וב ופתתשה הרבעש הנשב
 קראפ. ןולמב ךרענ אוהו ץראה לכמ
 ד"ומ לש םירינרוטה דבלמ .ביבא-לתב
 תושופחת תויורחת םג וכרענ ,בחרומ ד"ומו
 ךרעיהל דמוע ,בורקה םירופב .םירויצו
 לש םינוש םירינרוט לולכיש קנע גנינפה
 לש תויורחת ןכו בחרומ ד"ומו ד"ומ

 יקחשמ ,םיקחשמ תומגדה ,םיחחא םיקחשמ
 תואצרה םג ויהי .םיטרס תונרקהו בשחמ
 תגוצת היהת .םירבסה ונתנייו
 םירצומל תוריכמ ינכוד ויהיו תורוטאינימ
 םיקחשמ ,קחשמ תורבוח ומכ םינוש
 .דועו םירטסופ ,תוקבדמ ,תוצלוח ,םירחא

 םישודיחו םיעוריא

 םינוקרדו םיכובמב
 ,רבמטפסב 24-25 ,ןורחאה תוכוסב <
 .הנויצ-סנב רתוינקב םורדה רינרוט ךרענ
 תמחלמ הקתפרהה תא וקחיש רינרוטב
 תשביב תשחרתמה ,םייחה םילספה
 תמשנ לש תושחרתהה םוקמ ,סימילונ
 תואקתפרהה לכ וכייתשי התעמ .חריה
 .םולחה תוצרא ארקיתש הרדיסל סימילונב
 ,בורקב רואל אצתש ,ףשאל הכרעה +
 :תורבוח יתש ליכתו הרוחש הספוקב היהת
 הכרעה .םינקחשל היינשהו ם"השל תחאה
 לכ ומכ ,36-26 תוגרדב תויומדל תדעוימ
 םיללכ הליכמ וז הכרע םג ,היתומדוק
 ,םישחל ,קשנ ילכ :תויומדל םישדח תוחוכו
 ם"השל תרבוחב .דועו המיחל תוטיש
 ןכו ,תוינתמיא תוצלפמו םישדח תורצוא
 תדימ המ ומכ ,םיפסונ םירבסהו םיללכ
 ךרדה ,ד"ומב תוצלפמה לכ לש הנובתה
 .דועו תוומלא-ינבל ךפהיהל
 חמור תודגא תרדיס לש ינש ךרכ *
 ארקנ אוהו בורקב תאצל דמוע ןוקרדה
 לע אורקל ולכות ןאכ .םימואתה תמחלמ
 םימואתה לש םהיתואקתפרה ךסשמה
 תבוט הניטסירק םמיעו ןומרקו ןילטסייר
 חמורה תמחלמ .ןלידג בבושה רדנקהו בלה
 ...עשרה ךכ אל םלוא ,הציק לא האב
 תוחילשל אצוי קירדנק ןאטסירט ךיסנה *
 יפשכמ רפסב לפואה דגנ המחלמב השק

 תוכלממ תרדסב ינשה ךרכה - לפואה
 עסמ חתומה רכמה בר לש ךשמה ,תוחכשנ
 .ד"ומ ינקחשל הבוח .יישנומ ייאב לפואה
 .ביבא-לתב שדח ד"ומ ןודעומ חתפנ =
 ףוגנזידב רתכ תונחב םייקתמ ןודעומה
 העשב ישיש םוי לכב םיכרענ םישגפמ .1
 םירינרוט וכרעיי םעפ ידימ .0
 .םיעוריאו
 תוינכות תרדס תנרקה לחת בורקב =*
 ינקחש .םילבכב היזיולטב ד"ומ לע תורצק
 ילעב ,ץראה יקלח לכמ ,םיאליגה לכב ד"ומ
 אלא ד"ומ קחשמ אל) קחשמ ןורשיכ
 ,ףתתשהל םיניינועמש ,(יתמיב ןורשיכ
 ,בוצימ תרבחל םדקהב רשקתהל םינמזומ
 תניחבו ןויארל ונמזויו ,03-5283882 !'לט
 שיש הלאכ םג רשקתהל םינמזומ .הלבק
 תונויער וא תורוטאינימ ,דחוימ דויצ םהל
 .םידחוימ
 תרכמנ ,תילגנאב קוהיירג םלוע תכרע =*
 אוה קוהיירג םלוע ,דחוימ ריחמב התע
 ירג ידי-לע חתופש רתויב קיתוה םלועה
 םע וב קחישש ד"ומ איצממ ,סקגייג
 .ךובמה טילש אוה היה הבש הרובחה
 תופמ יתשו תורבוח יתש הליכמ הכרעה
 אלמ רואית שי הכרעב .תולודג תוינועבצ
 ,םיגיהנמ :ללוכ םלועב ץרא לכ לש
 ,הקיטילופ ,תואבצ לדוג ,םירוביג
 ,דועו םילא ,םידחוימ םירואית ,הירוטסיה

 לש ישארה ךרועהו םגרתמה אוה ירפ עבג *
 עבג .תירבעב םינוקרדו םיכובמ ירצומ לכ
 םיכובמבו םינוקרדו םיכובמב קחשמ
 אוה !םינש 12 רבכ בחרומ םינוקרדו
 םש ,1987 תנשב ןוק-ן'ג רינרוטב ףתתשה
 עבג .קחשמה ירצוימ םירבסה לביקו שגפ
 חריה תושנ תואקתפרהה רבחמ אוה
 .םייחה םילספה תמחלמו
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